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OPTIMISMUS
SE MUSÍ PŘENÁŠET

DO ŽIVOTA

Z

ačátek roku 2020 znamenal konec poklidného života. Přišla
kovidová epidemie. Loni jsme se
jí naučili po mnoha
přešlapech jakž
takž
vzdorovat. Bohužel
i za cenu zbytečných ztrát
lidských životů,
včetně mnohých
klientů a také zaměstnanců sociálních služeb. Na podzim minulého roku ztratilo půl miliónu
domácností dosud fungující dodávku
elektřiny a plynu a bylo nuceně vtlačeno do drahé svěrací kazajky dodavatele poslední instance. Letos v únoru
přišel nečekaný, ale o to bezohlednější vojenský vpád Ruska na Ukrajinu.
Z této těžce zkoušené země k nám
za necelého půl roku dorazilo několik
set tisíc uprchlíků, hlavně žen a dětí,
hledajících útočiště,
bydlení,
stravu, lékařskou
péči, práci a vzdělání. Nekončící kovidová epidemie ve světě, narušené
globální výrobní kapacity a dodavatelské řetězce, válečný konflikt v srdci Evropy, sankce omezující agresora
a u nás navíc ještě nesmyslné zrušení
superhrubé mzdy, které bude ochuzovat už tak rachitický státní rozpočet
každoročně o dalších více než sto miliard korun, tento nebezpečný koktejl
vyvolává dvoucifernou inflaci a zdražování, které budou ukusovat z tajících výdělků i uložených peněz nám
všem. A hned tak se nevypaří.
Už víme, že na podzim bude dále přibývat lidí s příjmy pod hranicí životního
minima, těch chudých a nejchudších.
Takže i stresů a obav z budoucnosti.
V takové situaci je jen chatrnou berličkou srovnání naší situace se situací
těžce zkoušených Ukrajinců.
Rozpočet předluženého českého státu nebude stačit na slušné pokrytí sociálních služeb. To se promítne i do života jejich zaměstnanců a klientů.
Budou zaměstnanci sociálních a zdravotních služeb schopni účinně spolupracovat při prosazování společných
zájmů? Budeme schopni být i nadále
solidární s těmi, kteří si nemohou pomoci sami? Budou zařízení sociálních
služeb schopna poskytovat kvalitní
služby, i když bude tok peněz do nich
reálně vysychat? Bude to vůbec v lidských silách?
V čínštině má slovo „krize“ dva významy. Znamená jak ohrožení, tak příležitost. Krize, kterou právě prožíváme,
a která hned tak neskončí, bude nejspíš obojím. Zda nejen ohrožením, ale
i příležitostí, bude záležet i na nás.

KRIZE

Z A TA J E M S T V Í M O B R A Z Ů
M A N Ž E LŮ T Y L E Č KOV ÝC H
Pro sociální služby je to tak trochu atypické téma. Vždyť kdo by také hledal
v zařízeních služeb sociální péče umělecká díla? A přece – jednou z takových
výjimek může být ostravský Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním
postižením. Před třiceti lety, když organizace vznikla a bylo dobudováno
její hlavní působiště – zbrusu moderní stacionář, v němž našla sídlo i správa
organizace, dostala od svého zřizovatele do vínku (mimo jiné) téměř dvě
desítky obrazů a několik artprotisů dvou ostravských výtvarníků – manželů
Jiřího a Zdeňky Tylečkových.
Jejich jméno bylo už v Ostravě téměř zapomenuto, přestože v sedmdesátých
a na počátku osmdesátých let minulého
století byli už oba výraznými osobnostmi ostravské výtvarné scény. Vystavovali v tehdejších prodejních galeriích Díla
a na četných samostatných i kolektivních
výstavách moravskoslezských výtvarníků.
V roce 1983 oba umělci emigrovali do zahraničí a na několik let se po nich (u nás)
„slehla zem.“ Jména manželů Tylečkových
měla zůstat v Čechách navždy zapomenuta…
Tím spíš představovaly jejich obrazy a artprotisy ve Čtyřlístku mnoho let tak trochu
záhadu… Kdo a kde jsou jejich autoři? Tajemství obrazů ozřejmila po mnoha letech
jednak pražská Galerie La Femme, která začala pravidelně vystavovat od roku
2011 obrazy manželů Tylečkových a oba
umělce také zastupovala. Českému náro-

du však byli manželé Tylečkovi představeni jako dnes už světově proslulí umělci,
vystavující v nerozlučném tandemu pod
jmény „Tylek & Tyleček“, v České televizi
v roce 2013 prostřednictvím režisérky Hany Teislerové, která o jejich životě natočila reportáž, odvysílanou v televizním cyklu Babylon a opakovaně se k jejich životu
ve Francii vracela. Jaký byl jejich příběh?
Jiří Tyleček pracoval jako scénograf v tehdejší Československé televizi v Ostravě
a mimo pracovní povinnosti se věnoval
volné malířské tvorbě, zatímco jeho žena
Zdeňka pečovala o rodinu se dvěma dětmi a také malovala. Oba umělci vystudovali na brněnské Střední uměleckoprůmyslové škole malbu, kde se seznámili, a za dva
roky po absolutoriu se vzali. V roce 1983 se
rozhodli emigrovat. I když už byli v té době
Dokončení na str. 10

Prof. MARTIN POTŮČEK
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA Z AČ ÁTKU NOVÉHO TISÍCILE TÍ
ANEB

JAKÝ TO
BYL VÝKOP?
V minulém čísle našeho časopisu jsem se snažil charakterizovat, jakými změnami prošly sociální služby v 90. létech minulého století. Svoje vzpomínky na toto
období jsem zakončil povzdechem nad neochotou ministerstva financí změnit
rozpočtová pravidla tak, aby mohlo být zavedeno víceleté financování sociálních
služeb. Dnes se píše rok 2022, a stále nic…

ČERPALY SE HLAVNĚ BRITSKÉ
ZKUŠENOSTI
Již koncem minulého tisíciletí za doby,
kdy ministrem práce a sociálních věcí byl
PhDr. Vladimír Špidla, se v rámci diskusí o podobě nového systému sociálních
služeb začalo hovořit o vhodnosti převzetí zkušeností z Velké Británie. V rámci
společného česko – britského projektu
byly v Olomouci realizovány aktivity, zaměřené na testování úrovně kvality poskytovaných sociálních služeb a na vytváření prostoru pro její zvyšování. Důraz byl položen na ověření možností
praktického použití standardů kvality
sociálních služeb, na ověření možnosti registrace poskytovatelů sociálních
služeb a na vyškolení odborníků, kteří
mohou oba uvedené procesy provádět
a před nabytím účinnosti navrhovaného
zákona tak vytvořit kapacitu pro realizaci kontroly kvality poskytování služeb.
Druhá část projektu byla realizována
v Písku, kde byla pozornost soustředěna na tvorbu procesu vzniku komunitního plánu sociálních služeb na místní
úrovni, který měl být základním předpokladem efektivního poskytování sociálních služeb v regionu. V tomto smyslu
byly vytvořeny samostatné – na dalších
systémech a oblastech nezávislé – řídící
struktury tak, jako kdyby sociální služby
byly zcela izolované od okolního světa...
Z dnešního pohledu je nutno ocenit důraz, který byl položen na zavedení standardů kvality poskytovaných sociálních
služeb. Myslím si však, že právě jejich
uvedení do praxe bylo v následujících

letech – při přípravě jedné z mnoha dalších verzí návrhu zákona o sociálních
službách, v jehož rámci se navrhovalo
mj. vytvoření „zrcadla“ při financování sociální a ošetřovatelské péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
a ve zdravotnických zařízeních – příčinou toho, že jedna z významných asociací poskytovatelů zdravotní péče tento
návrh odmítla. Tento svůj postoj tehdy
odůvodnila údajnou přílišnou administrativní náročností navrhovaného systému (ono je samozřejmě jednodušší
natáhnout ruku ke zdravotní pojišťovně a požadovat paušální platbu za lůžko a den v léčebně pro dlouhodobě nemocné než vyúčtovávat klientovi/pacientovi na těchto lůžkách příspěvek
na péči), dnes jsem však přesvědčen, že
to byl pouze zástupný důvod… V tomto světle je dnes proto nutné položit si
otázku – podaří se systém dlouhodobé
péče vůbec u nás koncipovat?
BRITSKÝ SYSTÉM FINANCOVÁNÍ
BYL OPUŠTĚN
Počátkem nového tisíciletí se rovněž
změnily představy o systému financování sociálních služeb, byla snaha prosadit
britský systém jejich financování, který
je založen na existenci tří dotačních programů – programu na zajištění provozu
existující sítě sociálních služeb, programu na zajištění rozvoje sítě těchto služeb a programu na ověření možností
koncipování nových forem poskytování sociálních služeb. Vzhledem k tomu,
že na rozdíl od českých zemí mají dotace v britském systému financování zcela jiný charakter, byly myšlenky na zave-

dení tohoto systému financování rychle
opuštěny a znovu se obrátila pozornost
na zavedení příspěvku na péči jako nové
sociální dávky, která by měla přispět občanovi k zajištění potřebných sociálních
služeb.
Pomalu se blížily parlamentní volby
v r. 2006 a tak v první polovině roku vláda zaslala do poslanecké sněmovny celý
balík sociálních zákonů. Byly přijaty nové zákony o životním a existenčním minimu, o pomoci v hmotné nouzi, změnily se parametry některých dávek státní
sociální podpory a v době, kdy to již nikdo neočekával, byl přijat rovněž dlouho
očekávaný zákon o sociálních službách.
Jakkoli všichni věřili, že přijetím tohoto
zákona dojde k jejich mohutnému rozvoji, opak se stal pravdou.
DOTAČNÍ PRAXE PŘINESLA
VYSTŘÍZLIVĚNÍ
Vystřízlivění naprosté většiny poskytovatelů přišlo již s prvním dotačním řízením, kdy si poprvé o státní dotaci museli požádat i poskytovatelé sociálních
služeb z řad příspěvkových organizací
obcí, měst a krajů. Ukázalo se totiž, že
schválený – a dodnes platný – systém
financování sociálních služeb neumožňuje rozvoj sociálních služeb. Přestože
se do zákona dostaly všechny moderní
principy organizace a řízení sociálních
služeb, které jsou uplatňovány ve vyspělých evropských systémech, vč. poskytování sociálních služeb na základě smlouvy klienta s poskytovatelem služby, stát
svou vyhláškou o maximální výši úhrad
za poskytované služby vstoupil do tohoto soukromoprávního vztahu nasta-
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vením výše těchto úhrad na úrovni, která neumožňovala zajistit profinancování
nákladů poskytovaných sociálních služeb na úrovni průměrných celostátních
nákladů bez přiznání dotace ze státního
rozpočtu, na kterou však poskytovatelé
služeb nemají ze zákona dodnes právní
nárok…
Přijetí zákona o sociálních službách tak
znamenalo zlom v jejich dosavadním
vývoji a poskytovatelé sociálních služeb a jejich střešní organizace – zejména
Asociace poskytovatelů sociálních služeb – byli nuceni každoročně prakticky
již od půlky roku jednat s vládou o navýšení objemu dotací na poskytované
sociální služby. Ukazuje se, že v průběhu
přípravy zákona byla zcela podceněna
otázka jejich financování, důraz byl položen na precizaci otázek registrace poskytovatelů sociálních služeb, na zavedení standardů kvality jejich poskytování a na zajištění systému jejich kontroly
prostřednictvím inspekcí.

Druhá polovina první dekády tak byla
ve znamení soustavného tlaku poskytovatelů sociálních služeb na vládu s cílem
navyšovat v průběhu roku objem dotací
na sociální služby ze státního rozpočtu
a současně koncipovat systém víceletého financování sociálních služeb, popř. najít takový mechanismus, který by
umožňoval zajistit rozvoj sociálních služeb. To se však nepodařilo dodnes...

především v sociální oblasti… Z plošného porodného, které se vyplácelo při narození každého dítěte, se stala podpora
chudých prvorodiček, změnily se parametry řady dalších sociálních dávek, důchody se opakovaně zvyšovaly o 30 nebo 40 Kč („vždyť důchodci přece umí šetřit“, jak řekla jedna z poslankyň vládní koalice) a samozřejmě klesal i objem dotací
na zajištění provozu sociálních služeb.
Inu, nebyla to opravdu šťastná léta…

EKONOMICKÁ KRIZE TO DORAZILA
LADISLAV PRŮŠA
Celou situaci však koncem desetiletí zkomplikovala ekonomická krize, která nás „naprosto neočekávaně“ zasáhla. Přestože nás tehdejší premiér Mirek
Topolánek a ministr financí Miroslav Kalousek ujišťovali, že česká ekonomika je
stabilizovaná a žádná ekonomická krize
ji nemůže ohrozit, začátkem roku 2009
úroveň nezaměstnanosti během krátké doby dramaticky vzrostla a atakovala
hranici 10 %, což se samozřejmě – ostatně
tak, jako vždy – promítlo ve hledání úspor

Z archivu redakce Rezidenční péče
Z archivu redakce jsme vybrali dva články, které vyšly v č.1/2009, v době,
kdy byly dotace do sociálních služeb výrazně kráceny. A pak že dvakrát nevstoupíme do stejné řeky… Dotace jsou opět kráceny, a navíc jejich
hodnotu likviduje inflace.

Veškerá čísla
Rezidenční péče
od roku 2005 jsou k dispozici v archivu na

www.rezidencnipece.cz
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BÝVÁ DLÁŽDĚNA DOBRÝMI ÚMYSLY.
JE TEDY SNAD JEŠTĚ ČAS JE PŘEHODNOTIT.

Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace jsou důležitým a závazným materiálem, který Ministerstvo práce a sociálních věcí aktualizovalo k prvnímu dubnu tohoto roku. Nenechávám se
často vyvést z míry, ale po jeho prostudování jsem se pokusil uklidnit zjitřenou
mysl alespoň několika následujícími odstavci.
Hned na začátku dokumentu se definuje deinstitucionalizace jako „…proces,
ve kterém dochází k transformaci institucionální (ústavní) péče o osoby se zdravotním postižením v péči komunitní. Cílem je
zkvalitnit život lidem se zdravotním postižením a umožnit jim žít běžný život srovnatelný s životem jejich vrstevníků. Během
deinstitucionalizace dochází k řízenému
rušení ústavů a rozvoji komunitních sociálních služeb. Výsledná struktura a provoz
sociálních služeb jsou primárně orientovány na potřeby uživatelů služeb a jejich
sociální začleňování (a) klienti nejsou vystavováni institucionalizaci“. Institucionalizace se pak charakterizuje jako „stav či
proces, v němž se souhrn ústavních pravidel a očekávaných či akceptovatelných
vzorců chování stává pro chod služby důležitější než orientace na individuální potřeby jednotlivců, které by měla sociální sužba
naplňovat. Ústavní režim vytváří na klienty
přímo či nepřímo tlak, aby se jejich potřeby podřizovaly potřebám ústavního řádu.
Klienti pak nemají dostatečnou možnost
rozhodovat o svých životech a ovlivňovat
rozhodnutí, která se jich týkají.“
Třicetistránkový materiál vychází z hlavních priorit procesu transformace pobytových zařízení sociálních služeb, které byly
vyjádřeny poprvé v usnesení přijatém vládou Mirka Topolánka již v roce 2007 a nazvaném „Koncepce podpory transformace
pobytových sociálních služeb v jiné druhy
sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální
začlenění uživatele do společnosti“. Účelem
těchto priorit je jednoznačně stanovit, co
jsou a co nejsou sociální služby komunitního charakteru. Již patnáct let jsou v rámci
tohoto fousatého usnesení, ale i dalších
na něj navazujících programových dokumentů čerpány řádově miliardy, ne-li desítky miliard korun do investičních projektů
sloužících k transformaci sociálních služeb
v České republice z prostředků evropských
fondů.

Nejen v uplynulých patnácti letech, ale
dokonce i ve výhledu dalších let (aktuálně
u výzev Operačního programu Zaměstnanost a Integrovaného regionálního
operačního programu) tedy hodlá český stát umíněně trvat na tom, že dlouhé
evropské peníze na výstavbu, případně
rekonstrukci zařízení sociální péče mají
být prioritně investovány do služeb poskytovaných v tzv. přirozené komunitě,
a ústavní sociální péče o seniory a zdravotně hendikepované občany má být
i nadále omezována.
Časopis Rezidenční péče věnuje této nebezpečné úchylce kritickou pozornost
dlouhodobě. Pan docent Průša v článku
„Transformovat domovy pro seniory? Ne,
budovat nová zařízení!“ už před čtyřmi lety
dokumentoval věcnými argumenty zaostávání Česka v kapacitách zařízení ústavní
péče, a to zvláště ve výhledu budoucích
desetiletí. Jako ekonom ukázal, že z hlediska nákladů na ústavní péči bude muset nebohaté Česko, má-li uspokojit rostoucí poptávku po těchto službách, sázet
i na růst kapacit na financování stavebně
a následně i provozně výrazně méně náročných větších zařízení, než jsou v oněch
kritériích protežované rodinné nebo bytové domy s maximálně 12 až 18 uživateli.
Před dvěma lety jsem na tuto jeho stať navázal úvahou „Deinstitucionalizace!?“ s tím,
že toto heslo je nebezpečným nástrojem,
který může mít velmi negativní dopad
na takovou podobu sociální péče, která by
rozsahem i kvalitou odpovídala budoucím
podmínkám a potřebám obyvatel Česka.
Podle výsledků našeho reprezentativního
výzkumu české populace z roku 2019 se
senioři z osmi životních situací a problémů, které je mohou postihnout, obávají
nejvíce právě nedostatku míst v zařízeních
pro seniory.
Tahle bezduchá byrokratická umanutost,
líčící ústavní zařízení jako zlo, ohrožující
či přímo znemožňující svobodný a dobrý
život občanů, se příčí zdravému rozumu

snad ještě více než před pár lety, kdy státní
pokladna ještě tolik nevysychala a inflace
měla k dvojcifernému růstu daleko. Nebude-li slogan deinstitucionalizace konečně
vymazán ze slovníku rozhodovatelů, bude-li s ním i nadále zacházeno tak, jak to činí
nedávno schválená Koncepce, povede to
k podvazování potřebného úsilí o rozvoj
ústavní péče jakožto nedílné a důležité
součásti celého bohatého spektra sociálních služeb.
Stárnoucím, churavějícím a stále více
osaměle žijícím českým ženám a mužům
se bude bez výstavby nových a kvalitní
rekonstrukce stávajících ústavních zařízení, pokrývajících významnou část poptávky po kvalitních zdravotních a sociálních službách, dařit stále hůře. Nedávno
schválená podoba kritérií jejich transformace a deinstitucionalizace je na základě
dostupné evidence o aktuálním stavu
a budoucích potřebách sociálních služeb
neobhajitelná, jednostranná, zavádějící
a ve výsledku tedy zcestná.
MARTIN POTŮČEK
Citované prameny:
Koncepce podpory transformace pobytových
sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb,
poskytovaných v přirozené komunitě uživatele
a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti. Usnesení vlády ČR č. 127 ze dne 21. února
2007. Dostupné na: https://www.mpsv.cz/koncepce-podpory-transformace-pobytovych-socialnich-sluzeb
Kritéria sociálních služeb komunitního charakteru a kritéria transformace a deinstitucionalizace.
2022. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Dostupné na: https://www.mpsv.cz/kriteria-socialnich-sluzeb-komunitniho-charakteru-a-kriteria-transformace-a-deinstitucionalizace
Manuál transformace ústavů. 2013. Praha: Praha:
Ministerstvo práce a sociálních věcí. ISBN 978-807421-057-0.
Potůček, Martin. 2020. Deinstitucionalizace?! Rezidenční péče, 16(2) 16-17. Dostupné na: https://
www.rezidencnipece.cz/archiv/casopis/2002.pdf
Průša, Ladislav. 2019. Transformovat domovy pro
seniory? Ne, budovat nová zařízení! Fórum sociální politiky,13(2) 16-17. Článek byl původně
zveřejněn v časopise Rezidenční péče, 2018, č. 3.
Dostupné na: https://www.vupsv.cz/download/
rok-2019-02/?wpdmdl=7101&refresh=5ecd101%20
dd10761590497309
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CHYBÍ OMBUDSMAN

V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH?
Určitě každý poskytovatel sociální péče se setkává se stížnostmi a nutností je řešit.
Obvykle jen slovo stížnost vyvolává obrannou reakci a první ostny vůči stěžovateli.
Vést jednání se stěžovatelem, udržet si nadhled, ale i akceptovat jiný názor je poměrně složité.

Jednu z mých kolegyň jsem před časem
vyslala do kurzu pro mediátory. Byl to
dobrý záměr, její komunikační dovednosti jsme už využili. Vše začalo telefonátem
dcery jednoho z našich klientů, která byla
hrubě nespokojená se službou. Po seznámení se s dostupnou dokumentací
a hovory se zaměstnanci jsem iniciovala
osobní jednání za přítomnosti mediátorky. Tu jsem „stěžovatelce“ představila
s tím, že povede jednání.
Mediátorka dala druhé straně prostor
k přednesení toho, s čím je nespokojena,
do její řeči nevstupovala, neoponovala,
naopak dala najevo velkou míru empatie
a porozumění pro úzkostlivost a obavy.
Jednání skončilo smírem a vysloveným
vzájemným respektem.
Tuto zkušenost jsme vyhodnotili tak, že
se častěji než o stížnost jedná o volání
po vyslyšení, rozptýlení obav, ale zejmé-

na zbavení pocitu selhání z toho, že blízká osoba sama péči nezvládla. A také, že
role mediátora nenáleží řediteli či ředitelce, ale osobě komunikačně zdatné,
kterou netlačí řešení dalších a dalších
provozních, personálních a jiných záležitostí.
Opakovaně si také pokládáme otázku, proč se necháváme vmanipulovat
do vleklých a urputných sporů s blízkými
osobami, s kterými nás neváže smlouva
ani jiný vztah, které hájí zájmy klienta,
jenž často neví, že si blízcí stěžují, nebo
ví, ale stěžovatele nechápe či se za ně
dokonce omlouvá. A který je většinou se
službou spokojen.
Domov důchodců Bystřany takovému
stěžovateli čelil před několika lety. Stěžovatel spustil lavinu kontrol od hygieny,
přes hasiče, Českou obchodní inspekci,
veterinární správu, inspekci, až po krimi-

nální policii. Stejné zkušenosti má kolegyně Mgr. Lenka Raadová,
dvouletý kolotoč stížností, předkládání
dokumentů, součinnost s kontrolními
orgány, vystřídaly se snad všechny včetně inspekce a zástupců Svazu seniorů,
obhajoba u zřizovatele.
Neměli by mít poskytovatelé sociální
služby možnost obrátit se na osobu, která
by byla zmocněna poskytovatele v této
situaci zastupovat, a v případě, že se stížnost nepotvrdí, vymáhat pro poskytovatele přinejmenším veřejnou omluvu?
Měl by to být ombudsman v sociálních
službách? A kdo by ombudsmanem mohl
být? Zástupce neziskové organizace
nebo Asociace poskytovatelů sociálních
služeb? Uchopí někdo tuto výzvu?
MIROSLAVA BAREŠOVÁ
ředitelka Domova důchodců Bystřany

FEJETON
Pozornost tuzemských médií byla v posledních letech přednostně zaměřena
na covidovou pandemií. Nyní to však už
neplatí. Ruský vpád na Ukrajinu tohle prvenství pandemii uloupil a co hůř, uloupil
obyvatelům zmíněné východoevropské
země také podmínky ke klidnému životu
i životy samotné.
Denně vídáme záběry z rozstřílených ukrajinských měst a nechápeme, jaký má tahle
šílená válka smysl. Co však naopak pochopit
musíme je skutečnost, že toto válečné běsnění se odehrává setsakramentsky blízko naší
vlasti a bude mít pro nás nepochybně větší
následky než jiné vojenské konflikty.
Sociální instituce České republiky se musí vypořádat s příchodem tisíců válečných uprchlíků. Přicházejí převážně ženy, děti a starci
a nesou si v sobě otřesné zážitky. Čeští občané se snaží pomáhat a vyvracejí tvrzení
různých „mravokárců“, že jsme sobeckou
a xenofobní zemí.
Je zřejmé, že válka na Ukrajině přinese ještě
mnoho problémů, lidských obětí a zdevastovaných budov. Zastánci ruské agrese by mě

teď patrně opravili,
že se nejedná o válku, ale o speciální vojenskou operaci. Já si ale pod pojmem
„operace“ spíše představuji lékařské zákroky,
které mají životy zachraňovat a ne ničit. Invazní jednotky usilují o to druhé, jsou to speciální vojenští lotři, nikoliv operatéři.
Ruská okupační armáda má svoje vozidla
označena písmenem Z. Uvedený fakt přivádí k nadměrné aktivitě některé naše spoluobčany, kteří by teď nejraději vyhodili zet
z abecedy a navždy zakázali jeho používání.
Legendárního mstitele Zorra by tito „uvědomělí“ strážci patrně považovali za kremelského agenta. Ostražitost je sice vítaná, ale
neměli bychom se zbavovat zdravého rozumu. Začíná také na zet.

Nedávno jsem četl, jak okupanti
uloupili Ukrajincům značné množství traktorů a zemědělských strojů.
Nepočítali však s tím, že se jedná
o techniku, kterou lze dálkově vypnout, což také Ukrajinci učinili.
Bylo by to k smíchu, kdyby se nejednalo o událost vyplývající ze situace, při
které umírají lidé.
Možná by to chtělo mít po ruce nějaké kouzelné tlačítko, kterým by se dala vypnout
celá tato příšerná válka. Zmáčknout ho
a proměnit zbraně třeba v hudební nástroje,
jako jsme to mohli vidět ve filmu Kdyby tisíc
klarinetů.
Realita je však jiná, zbraně jsou zapotřebí,
stejně jako odvaha a schopnost použít je
k obraně vlasti. Možná je i lepší si s kouzelnými tlačítky nezahrávat. Co kdyby si někdo vypínací tlačítko spletl s jiným, které by naopak
zapnulo třeba jadernou válku? Doufejme,
že se nic takového nestane a přejme si, abychom další číslo Rezidenční péče už mohli
číst v lepších časech.
LUBOŠ ČEJKA
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PO KOVIDU UŽ JSME PŘIPRAVENI

NA VŠECHNO
Redakce se zajímala, jak se poskytovatelé sociálních služeb zapojili do řešení uprchlické
krize z Ukrajiny, ať již poskytnutím ubytování, tak zaměstnáváním těch, kteří mají chuť
pracovat i na pozicích, které kvůli komplikacím v komunikaci jsou třeba i pod úrovní
jejich vzdělání. Přinášíme příběhy z několika zařízení.

UPRCHLICKÁ VLNA KOLEM NÁS
„ EL E M EN TÁ R N Í E M PAT I I BYC H PŘ Á L V ŠE M M O C I PÁ N Ů M S O U Č A SN ÉH O S V Ě TA“,
Ř Í K Á V N A ŠE M R OZH OVO R U I N G . M I R O SL AV K U B Í N, Ř ED I T EL D O M OVA
S O C I Á L N Í CH SLUŽEB SL AT I Ň A N Y
Od prvotního šoku z válečného konfliktu na Ukrajině sledujeme denně nejen statečný boj Ukrajinců proti ruské okupaci, ale i každodenní úsilí obyvatel této země o holé přežití. Ukrajinské uprchlíky, kteří hledají bezpečí
také v naší zemi, zahrnuje nebývalá vlna solidarity a snaha pomáhat, ať již nabídkou ubytování nebo potravinovými a humanitárními sbírkami. Pomáhají jednotlivci, firmy i organizace sociálních služeb. Jednou z nich je
Domov sociálních služeb Slatiňany na Chrudimsku. O tom, jakou konkrétní formu má jeho pomoc, jsme mluvili
s ředitelem této organizace, Ing. Miroslavem Kubínem.
Kdy a za jakých okolností se k vám
do Slatiňan dostali váleční uprchlíci
z Ukrajiny? Kolik jich bylo?
Na výzvu našeho zřizovatele, kterým je
Pardubický kraj, nahlásil Domov sociálních služeb Slatiňany počátkem letošního
března, že je schopen ubytovat až deset
uprchlíků z Ukrajiny. Tuto informaci pak
krajský úřad předal na tzv. KACPU (Krajské asistenční centrum pomoci uprchlíkům), které nás krátce na to kontaktovalo. Požadovali ubytování větší rodiny
od Kyjeva, která přišla vlivem válečných
událostí o svůj dům. Tato osmičlenná
rodina zahrnuje tři generace, přičemž
nejmladší holčičce jsou dva roky. Týden
před svým odchodem z domova strávi-

li ve sklepě a pak se jim podařilo dostat
přes Polsko do České republiky. Jedná
se o velice slušnou rodinu, v níž jsou tři
děti. Jedenáctiletý chlapec už od března navštěvuje základní školu ve Slatiňanech, o jeho nejmladší sestře jsem se již
zmiňoval a další sestra už základní školu
ukončila. Dvěma dospělým se již také
podařilo najít si zde práci. Pracují v dělnických profesích.
Jak přijali ukrajinské uprchlíky lidé
ve Slatiňanech a jakou konkrétní
pomoc jste jim mohli nabídnout u vás
v domově?
Ve Slatiňanech, které jinak mají 4,5 tisíce
obyvatel, se v současné době nachází
147 uprchlíků. Bydlí
na několika místech.
Domov sociálních
služeb Slatiňany jim
práci nabídnout nemohl, neboť vhodné volné místo pro
ně
momentálně
nemá. Vzali jsme
tedy pod svá křídla
jen zmíněných osm
lidí. Zajišťujeme jim
pouze
bezplatné
ubytování, jehož náklady jsou nám stá-

tem kompenzovány. O všechno ostatní se
musejí postarat sami. K dispozici mají ještě poněkud improvizovanou kuchyňku
a jednu vyčleněnou pračku. Soužití s nimi
je bezproblémové. Cítí se stále vděční
a za všechno děkují.
V čem vidíte největší bariéry při
možnostech uplatnění ukrajinských
uprchlíků u nás? Je to jen jazyková
bariéra nebo i možnosti pracovní
nabídky, odborného uplatnění?
Jazyková bariéra je rozhodně velkým
problémem. U nás ubytovaní Ukrajinci
se snaží učit česky. Již zmíněný chlapec
dělá v tomto směru asi největší pokroky, což je jistě dáno hlavně tím, že chodí
do české školy. V jeho třídě je ještě jeden
ukrajinský hoch, takže tam není úplně
ztracený. Mně osobně ale nejvíc udivuje to dvouleté děvčátko, které, alespoň
z mého pohledu, mluví na svůj věk velmi hezky, a když mě potká, zahrnuje mě
každý týden větší a větší škálou českých
slov. Kvalifikační požadavky místních
firem jsou pak samozřejmě při zaměstnávání uprchlíků dalším velkým problémem. To je asi ten největší důvod, proč
u nás Ukrajinců nepracuje víc. Příslušný
obor prostě neovládají nebo není vhodný pro ženy. Mám teď konkrétně na mysli profesi stavebního dělníka, o kterou

AK TUÁLN Ě

Strana 7

by byl mezi firmami zájem. Ale bohužel,
tady se to prostě nepotkává.
Jaké jsou vaše osobní zkušenosti z kontaktů s ukrajinskými uprchlíky a jejich
začleněním do místní komunity?
Nejvíce se samozřejmě setkávám s těmi
konkrétními, v našem zařízení ubytova-

nými uprchlíky. Jak jsem již uvedl, jde
o rodinu velmi slušnou, bezproblémovou
a za všechno vděčnou. Osobně bydlím
ve 4 km vzdálené Chrudimi, kde ukrajinské uprchlíky rovněž potkávám. Všímám
si toho, že jde většinou o ženy s dětmi.
Zatím jsem nebyl svědkem žádného incidentu s nimi, tak ani nemohu říct nic

špatného. A prchá-li někdo před válkou
ve snaze uchránit vlastní život a životy
svých nejbližších, přijde mi to jako vcelku pochopitelná věc. Tuhle elementární
empatii v sobě snad mám. Vlastně bych
ji přál i všem mocipánům současného
světa.
BOHDANA RYWIKOVÁ

D O M OV PR O SEN I O RY K R Á SN É B Ř E ZN O :

POMOHLI JSME TĚM, KTEŘÍ O POMOC STOJÍ
Ptát se, jestli pomoci v současné situaci těm, kteří pomoc potřebují, by bylo v zařízení sociálních služeb snad
zbytečné. Pro nás to byla jasná volba.
Stále jsem ale zastánce pomoci těm, kteří
o pomoc stojí. První žadatelky z řad ukrajinských zdravotních sester, které hodily
oči v sloup při nabídce pomocných prací, okamžitě zjistily, kde má náš domov
východ. Nedělal jsem si proto velké iluze
z příchodu dalších zájemkyň. O to více
jsem byl překvapen. V kuchyni nyní pomáhá ukrajinská kuchařka Liudmyla a o úklid
se stará učitelka Nataliia. Obě s úsměvem
a s přáním co nejrychleji se vrátit domů.
Jak k jejich zaměstnání došlo? Všechny
zájemkyně přišly v doprovodu někoho,
kdo jim v ČR zajistil v rámci své vlastní
iniciativy a pomoci ubytování. V případě
zájemkyň z řad zdravotních sester to byla
má známá z předchozí práce a v případě
mých nynějších ukrajinských pomocnic
to byl obchodní ředitel pan Milan Jelen
z firmy ZDEMAR CZECH s.r.o. Jen jsme
museli týden počkat, než vešel v platnost
zákon lex Ukrajina, abychom se vyhnuli
schvalování ÚP. Aktuálně se další zájemci o práci nehlásí. Na požadavek příjmu
ukrajinských osob s potřebou péče v našem domově jsme připraveni, ale požadavek zatím takový nebyl.
A problémy s komunikací? Ruštinu, po-

kud mohu mluvit sám za sebe, tahám
z paty už jen němnožko. S překládáním
nám proto pomáhá naše kmenová zaměstnankyně z Ukrajiny, která u nás našla domov i práci již dříve. Od kuchařky
Liudmyly máme slíbenou nějakou ukrajinskou specialitu, tak jsme všichni zvědaví na ozvláštnění našeho jídelníčku.
Bez patosu tedy shrnu: „Za nás dobrý“.
Pomohli jsme těm, co potřebují a chtějí, a tak by to mělo být. Určitě jsem proti
rychlým soudům a mantře o bezpodmínečné vděčnosti každého jednotlivce,
také jako Češi nejsme národ samých Mirků Dušínů.
Pro čtenáře ještě vzkaz od Nataliie:
„Ocitla jsem se ve své zemi v těžké situaci
a musela tak odjet do cizího státu. Mám
ale velkou radost, že mi místní občané
pomáhají, necítím se tak osaměle. Díky
přijetí do domova pro seniory a přátelskému kolektivu mám lepší pocit. Důležitá pro mě je i možnost přivydělat si a nebýt tak závislá jen na pomoci.“
Ing. JAROSLAV MAREK
ředitel

D O M OV D Ů CH O D CŮ PR O SE Č U P O ŠN É :

PRACOVNÍKY Z UKRAJINY MÁME JIŽ DLOUHO
V našem Domově máme pracovníky
z Ukrajiny, ale ti zde pracují již delší dobu
– nejedná se o uprchlíky, ale byl to jeden
z důvodů, proč jsme přijali na žádost Paraplegické společnosti jednoho uprchlíka s těžkým zdravotním postižením.
Tento muž má za sebou dlouhou a náročnou cestu z Ukrajiny vlakem do České
republiky. Po příjezdu do naší země pro
něj zaměstnanci našeho Domova dojeli

na Hlavní vlakové nádraží do Prahy, odkud byl převezen k nám. Jedná se o muže
ve věku necelých 40 let, který v důsledku
pracovního úrazu páteře utrpěl ochrnutí
celého těla. V našem Domově mu poskytujeme základní péči, včetně základní
rehabilitace horních a dolních končetin
a současně řešíme i jeho zdravotní stav
(hojení masivních dekubitů). Klient je
u nás, dle jeho reakcí, spokojen a velice

ho potěšila návštěva delegace zastupitelů z oblastní rady Zakarpatí v čele
s hejtmanem Volodymyrem Čubirkem.
Tato delegace navštívila náš domov
v rámci partnerství Kraje Vysočina se Zakarpatskou oblastí a v rámci spolupráce
našeho zařízení s Domovy ve Vinohradovu a Mukačevu.
JIŘÍ HORMANDL
Ředitel DD Proseč u Pošné
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D O M OV D Ů CH O D CŮ BYS T Ř A N Y:

JAK K NÁM PŘIŠLI UKRAJINCI
Krátce po zahájení války na Ukrajině jsme měli první zájemkyni o práci, řešili jsme dokazování legálnosti pobytu, prokazování kvalifikace a podobně, avšak vzhledem k dojezdové vzdálenosti k dohodě nedošlo. Posléze
nás oslovila Ruska, dlouhodobě žijící v Teplicích, která organizovala pomoc uprchlíkům, a farnost katolické
církve v Teplicích. Jejich prostřednictvím nyní zaměstnáváme čtyři osoby.
Dvě ženy pracují na pozici pečovatelky,
jedna z nich je zdravotní sestra pocházející z Charkova, má zájem o nostrifikaci a do práce pečovatelky se vrhla bez
zaváhání. Druhá žena měla obavy, zda
práci zvládne, ale zatím se drží. Práci pečovatelky zvládají intuitivně, jsou chápavé, s personálem se nějak domluví
a s klienty, zejména s klienty s demencí, hovoří nonverbálně očima
a úsměvem. Nemohou sloužit samostatně, ani vést dokumentaci,
ale věříme, že se jazyková bariéra
jednou zlomí, a ony se stanou platnými členkami týmu. Obě zvažují
možnost zůstat v Česku trvale.

ný, komunikativní. Poměrně slušně rozumí, problém je opět čtení, například zápisy oprav. Náš kmenový údržbář s jeho
komunikačním hendikepem nemá problém, loví v paměti ruská slovíčka a využívá překladač. Pan Serhii má tři děti,
z nichž jedno je těžce zdravotně znevý-

Třetí žena pracuje na pozici pomocné síly v kuchyni. Ve stravovacím provozu je jazyk největším
problémem, čtení receptur či výdejek je nemožné, vykonává tedy
spíše úklidové práce, mytí nádobí
a podobně. Snaží se ze všech sil,
ale je unavená, fyzicky, i psychicky,
uprchla s vnukem, jehož matka zůstala na Ukrajině. Se slzami v očích
mluví o návratu na Ukrajinu, jak
jen to bude možné.

hodněné, víme, jak obtížné bylo sehnat
pro dítě po příchodu do Teplic vhodný
vozík. Z důvodu dostupnější péče o dítě
zvažuje, že zde zůstane trvale.
Všichni čtyři ukrajinští uprchlíci se setkali se vstřícným postojem kmenových
zaměstnanců, s jejich trpělivostí
a pomocí zvládají novou práci v cizím prostředí. Komunikace je asi
největším problémem, zvláště když
trváme na tom, že musí být řádně
zaškoleni, seznámeni s bezpečnostními předpisy a podobně. Naštěstí
náš letitý zaměstnanec pochází
z Moldavska a ruština je jeho rodným jazykem. Byl nejdůležitější osobou při uzavírání pracovních smluv
a jeho ruštinu využíváme stále.
Pan Serhii říká, že on i jeho rodina
se setkali jen s dobrými lidmi, váží
si pomoci, které se jim dostalo, je
zde šťastný.
Kritikům ukrajinských telefonů
a aut bych přála setkání s „našimi“
Ukrajinci a vyslechnutí jejich příběhů.
MIROSLAVA BAREŠOVÁ,
ředitelka Domova důchodců
Bystřany

Dalším zaměstnancem je údržbář,
který je po prvním měsíci v práci
jako ryba ve vodě. Je chápavý, zruč-

D O M OV D Ů C H O D CŮ R O U D N I C E N A D L A B E M:

PODĚLILI JSME SE O JÍDLO A UDĚLALI SBÍRKU
V našem zařízení zaměstnáváme čtyři
ženy z Ukrajiny. Přišly k nám na doporučení sociálního odboru města Roudnice
nad Labem. S ohledem na jazykovou bariéru je nebylo možné zaměstnat na pozici pečovatelky. Pomáhají nám v kuchyni, prádelně a na úseku úklidu. Jsou velice
pracovité. Ocenila jsem lidskost našich
zaměstnankyň, kdy jedna Ukrajinka jménem Darja neměla peníze a kolegyně si
všimly, že nemá jídlo a pití na svačinu.
Proto se s ní první dny podělily o své
jídlo, které měly z domova. Darja nám

s pláčem odvyprávěla příběh, jak s matkou jely vlakem s několika přestupy, až
se dostaly do Roudnice nad Labem. Zde
jsou ubytované v hotelu Magnolia a nemají peníze. Pověřená kolegyně obešla
ostatní zaměstnance a vybrala hotovost,
kterou jsem jí osobně předala (4 000 Kč),
aspoň na základní přežití. Přebírala to
se slzami v očích s tím, že se rozdělí se
spolubydlící v hotelu, která je těhotná.
Dojalo nás to všechny. Velice si vážím
lidskosti. Je vidět, že jsou v nás sociální
pracovnice a hlavně ženy-matky, které

vidí, kdy je potřeba pomoci. Víc nebudeme toto téma rozvádět.
Jsem ráda, že jsme všichni mohli pomoci v nouzi a udělat tak dobrý skutek. Je
to velice citlivé a ani ony o tom nemluví
rády. Jsou spíše zamlklé. Jak to bude dál,
nikdo neví. Přejeme jim, ať se mohou
setkat se svou rodinou a žít klidný život
jako před válkou.
Mgr. LENKA NOVÁ
Ředitelka DD Roudnice nad Labem
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SA N ATO R I U M TO PA S V H O L I C Í C H:

ZAMĚSTNÁVÁME DVACET UKRAJINSKÝCH ŽEN
Sanatorium Topas, s.r.o., které zahrnuje 5 pobytových zařízení a denní stacionář, má se zaměstnáváním ukrajinských pracovníků dlouhodobé zkušenosti, a protože pozitivní, neváhali a poskytli pracovní místa hned několika
válečným uprchlíkům. O další informace jsme požádali vrchní sestru ALENU HOLOUŠOVOU ze zařízení v Holicích.
Jelikož zaměstnáváte již dlouhodobě ukrajinské pracovníky, ti váleční
uprchlíci asi přišli na základě kontaktů
od nich?
Vrátily se hlavně ty ženy, které tady již
v minulosti pracovaly pod agenturami,
a ještě s sebou vzaly např. sousedky či
kamarádky. V této době zaměstnáváme
kolem 20 žen, počty se mění v souvislosti s válečnou situací na Ukrajině. Určitě
nám pomohl v personálních procedurách rekordně rychle přijatý zákon Lex
Ukrajina, odpadla tím potřeba využívání
agentur.

Na jakých pozicích většinou pracují?
Na různých, v úklidu, v kuchyni, ty zkušenější a jazykově vybavené i v péči o klienty. Problémy s komunikací nejsou až takové, ženy jsou učenlivé, snaží se a přeci
jenom jsme Slované. Navíc původní ukrajinští zaměstnanci pomáhají jako tlumočníci v případě složitějších jednání či vypisování dokumentů.
Jaký je postoj zaměstnanců k novým
pracovníkům?
U nás veskrze pozitivní, přeci jenom zde
už valná část žen v minulosti pracovala,

a mohu říci, že vše probíhá ve velmi přátelském duchu.
Dvacet lidí, to je hodně lidských příběhů, a jako vrchni sestra se s nimi asi
musíte seznámit. Zaujal vás některý?
Máte pravdu, příběhů je několik, jak
s dobrým, tak špatným koncem. Pozitivní je, že se mnoha ženám podařilo do Čech odvézt i děti, které jsou již
ve školkách a školách a hlavně u svých
maminek. Bohužel, některé ženy přišly
ve válce i o své blízké, bratry, sousedy,
kamarády.

SPOLEČNOST LÉK AŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH ČESKÉ LÉK AŘSKÉ SPOLEČNOSTI JEP

SPOLEČNOST LÉKAŘŮ A ZDRAVOTNÍKŮ V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH ZVOLILA NOVÉHO PŘEDSEDU
Společnost lékařů a zdravotníků v sociálních službách založili před několika lety MUDr. Petr Bouzek,
JUDr. Eduard Kaplan a MUDr. Libor Svět. Jejím cílem je napomoci řešit problémy vznikající nepropojeností sociálně zdravotního pomezí v sociálních službách. V praxi tak dochází k velkým
problémům, kdy klienti sociálních služeb potřebují více zdravotní péče, kterou jim
pobytová zařízení, jež jsou ambulantními zařízeními, nemohou poskytovat, a když ji
poskytují, nejsou jim zdravotní úkony propláceny zdravotními pojišťovnami.
Novým předsedou Společnosti lékařů a zdravotníků v sociálních službách byl zvolen MUDr. RADOSLAV SVOBODA, kterého jsme požádali o krátký rozhovor.
Mohl byste se čtenářům krátce představit? Jaké je vaše profesní zaměření
a kde působíte?
Jsem praktický lékař, mám ordinace
v Třemošnici, Ronově nad Doubravou,
Seči a Heřmanově Městci. S kolegy máme
péči v domovech pro seniory v Seči, Přelouči, Skutči a Holicích. Věnujeme se
i domácí péči, rehabilitaci, provozujeme
interní a kardiologickou ordinaci.
Přebíráte Společnost po MUDr. Petru
Bouzkovi, který ji dosud vedl. V čem byl
jeho přínos? A jaké jsou vaše plány?
MUDr. Petr Bouzek dokázal skoro nemožné, přes překážky založil tuto
Společnost a dokázal, aby byla přijata
do ČLS JEP. Inicioval mnoho setkání a kulatých stolů. Bohužel covidová situace
toho hodně zhatila. Já mu za vše děkuji
a jsem rád, že mi bude i do budoucna

jako zástupce nápomocen. Snažíme se
navázat na jeho práci a zlepšit postavení
a ohodnocení zdravotníků v domácí péči
a pobytových službách. Iniciujeme setkání s poslanci sociálních a zdravotních
výborů a s kompetentními úředníky ministerstva zdravotnictví a ministerstva
práce a sociálních věcí. Bez jejich spolupráce se ani my nikam nepohneme,
a proto potřebujeme i větší členskou
základnu k vytvoření potřebného tlaku
na odpovědné osoby.
Inicializovali jste jednání s Lucií Šafránkovou, místopředsedkyní výboru pro
sociální politiku. Co jste probírali a jsou
již nějaké výsledky?
Paní poslankyně se jako jediná ozvala
Dr. Bouzkovi na žádost o schůzku, ke které vyzval všechny poslance, a na ní jsme
se domluvili, že bude iniciovat workshop

na půdě poslanecké sněmovny k problematice poskytování zdravotních služeb
v domácí a pobytové péči. Zatím čekáme
na termín.
Co mohou zájemci o členství očekávat, a kde se mohou přihlásit?
Přesněji bych řekl, že naopak od našich
členů toho očekáváme víc my. Naší společnosti a její pozici by velmi pomohlo
propojit všechny praktické lékaře, zdravotníky a další pracovníky v sociálních
službách, a ve spolupráci se SPL a SVL
zlepšit naše postavení a prosadit užitečné návrhy v praxi i v legislativě.
Zájemci o členství nás mohou kontaktovat na mailu spolecnost1400@seznam.
cz, a zašleme jim přihlášku. Další možností je se přihlásit k členství přes web
ČLS JEP.

Přihláška ke členství je ke stažení na www.rezidencnipece.cz.
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OPTIMISMUS

SE MUSÍ PŘENÁŠET

DO ŽIVOTA

Z A TA J E M S T V Í M O B R A Z Ů
M A N Ž E LŮ T Y L E Č KOV ÝC H
Dokončení ze str. 1
oba známými umělci, jak v jednom rozhovoru pro zpravodajský kanál ČT 24 přiznal Jiří Tyleček, jednalo se o uměleckou
emigraci. „V té době tady byla taková atmosféra, že se musely malovat jenom ty věci, které se chtělo vidět. Když jsme své práce
předkládali komisím (uměleckým – pozn.
red.) a komise vám to začne vyhazovat, tak
se vám to začne přejídat. Říkáte si, co kdybych to chtěl zkusit jinde? Ve 35 letech máte
ještě spoustu energie na to, abyste se chtěl
vydat do světa a opravdu si změřit síly…
Některá rozhodnutí udělá člověk proto, že si
chce něco dokázat…“
Tak tedy přišlo rozhodnutí emigrovat. A kde jinde měřit umělecké kvality,
než v Paříži? Pod záminkou ozdravného pobytu pro dítě vycestovali Tylečkovi v roce 1983 do Španělska a odtud
se poměrně dobrodružnou cestou vydali do vysněné Francie. Za sebou doma v Ostravě nechali úplně všechno,
aby nepadl ani stín podezření na to, že
se chystají opustit vlast. Jejich majetek
byl po emigraci zkonfiskován, a jak dnes
vzpomíná paní Tylečková, „Dokonce
i klavír, který u nás doma zůstal, si maminka musela později od státu znovu
koupit…“ Součástí konfiskátu byla i jejich výtvarná díla, jež v Ostravě zanechali. Tak se také část z nich po roce 1992 dostala do Čtyřlístku.
Pařížské začátky manželů Tylečkových
byly těžké. Neuměli jazyk, neměli peníze, neměli práci, neměli žádné přátele a měli zodpovědnost za své dvě malé
děti. „Nejdřív se nás v Paříži ujala charitativní organizace Secour Catholique, kde
nám poskytli alespoň jídlo a střechu nad
hlavou a také nám umožnili intenzivní
kurz francouzštiny, abychom se mohli domluvit. Manžel brzy dostal práci ´helfra´
– pomocníka malíře pokojů a já chodila
uklízet,“ vzpomíná po letech paní Zdeň-

ka Tylečková a pokračuje: „Pak nám jeden známý poskytl malý byt, děti začaly
chodit do školy a my jsme se ve volných
chvílích v kuchyňce našeho bytu postupně
vraceli k výtvarné práci.“ Její manžel Jiří
Tyleček (1948–2019), v jednom rozhovoru vzpomínal, jak v Paříži začínal doslova
po krůčcích: „Měl jsem blok a tužku a začal dělat kresby. V Paříži byl jeden obchod
pro umělce, který patřil soukromníkovi
a já mu vždy přinesl nějakou kresbu a on
mi za to věnoval jednu tubu barvy. To byl
takový první obchod. (…) Postupně se prodaly další obrázky známým za pár peněz
a ty se pak investovaly dál…“
Přes těžké začátky kariéra obou umělců
nabrala poměrně rychlý vzestup, k němuž jim dopomohlo i kus neuvěřitelného
štěstí. Po třech letech vystavili v jednom vypůjčeném
obchůdku kolekci asi 40 obrázků
a pomalu získávali okruh přátel i obdivovatelů.
Jednou vsadili v loterii
a Štěstěna ukázala
svou tvář: konečně si mohli koupit vlastní výstavní
prostor. Tak otevřeli
Tylečkovi svou první galerii – Art Atelier na Montparnassu v ulici Daguerre.
„Byla to kdysi truhlářská dílna, ale
krásný prostor, který
jsme museli nejdřív
vyklidit a pořádně
vyčistit a pak nám
sloužil jako galerie
a zároveň i malířský ateliér. Tak jsme
postupně budovali

i svou klientelu, stálé zákazníky a nadšence,
kteří nám pomáhali získávat další kontakty
a vystavovat i jinde.“ Tylečkovi vystavovali v nejrůznějších částech Francie i na jejích zámořských enklávách, jako byly ostrovy Martinik, Tahiti nebo Guadeloupe,
později také ve Švýcarsku, v Itálii, Austrálii, USA, Belgii a dalších zemích. Paralelně
měli své expozice, ať už stálé nebo přechodné, po celém světě.
Protože manželé Tylečkovi vystavovali
vždy v tandemu, začala Zdeňka Tylečková signovat své obrazy podpisem Tyleček, zatímco její manžel přijal pseudonym Tylek.
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Po několika letech si Tylečkovi otevřeli další galerii ve slavném pařížském hotelu Ritz, kde se s jejich dílem seznamovali cizinci z celého světa. Osudové bylo
jejich setkání s jedním japonským návštěvníkem, jistým panem Naolo, který jim otevřel dveře do Japonska. Tam
od druhé poloviny devadesátých let často vystavovali a dokonce jim v Japonsku
zřídili výstavní síň se stálou expozicí –
Mihama Muzeum.
V roce 2005 manželé Tylečkovi reprezentovali svým malířským dílem Francii na světové výstavě Expo 2005 v Aichi
v Japonsku. Vystavili tady 100 monumentálních obrazů vytvořených na téma Pět
světadílů – jako poctu japonskému objeviteli Otokichimu. Oba umělci na tomto projektu pracovali ve svém ateliéru
ve Flot Mesnil čtyři roky. Monumentální
dílo pak bylo letecky dopraveno do Ja-

ponska.
„Každý
umělecky ztvárněný kontinent byl vystaven v samostatné expozici, která však jako celek tvořila dokonalou scénografickou
a hudební kompozici,“ vzpomíná paní Tylečková na jejich největší společné dílo.
Celou tuto velkolepou kolekci po ukončení výstavy zakoupil jeden soukromý
sběratel, jemuž se velmi líbila…
Přestože paní Tylečková dnes žije sama,
je neustále velmi aktivní, věnuje se i nadále malířské tvorbě a vystavuje. Letošní
česká výstava nazvaná „Tylek & Tyleček –
Z Paříže opět do Jistebníku“ se uskutečnila ve dnech od 21. dubna do 29. května
v Galerii U foťáka v Jistebníku nedaleko
Ostravy. Pro nás v ostravském Čtyřlístku
to byla konečně příležitost setkat se s paní Zdeňkou Tylečkovou osobně a s jejím
manželem alespoň prostřednictvím jeho obrazů. Osobní setkání bylo pro paní
Tylečkovou překvapením a sympatie byly vzájemné. Spolu se svou dcerou Evou,

která je módní návrhářkou a šperkařkou,
projevila paní Tylečková přání podívat se
k nám do Čtyřlístku. Ráda se seznámila
s posláním naší organizace a také si prohlédla alespoň část svého a manželova
díla, kterou v Ostravě zanechali. Potěšilo ji, že je zdejší kolekce jejich společné
tvorby, kterou už považovali za dávno
ztracenou, v dobré péči. Vyjádřila zároveň velké uznání práci všech zaměstnanců Čtyřlístku a jejich péči o lidi se zdravotním postižením.
Paní Zdeňka Tylečková je bytostnou optimistkou a stále si zachovává mladistvý
elán a energii. „Jsem optimistická odjakživa – to je dar,“ směje se paní Tylečková
a dodává: „S Jiřím jsme věřili, že optimismem se můžeme posunovat dopředu – jde
to do našich obrazů i do dětí. Optimismus
se zkrátka musí přenášet do života. Když
budu skuhrat, tak ostatní jen naštvu. Ale
k tomu opravdu nemám tendenci…“ Tomu odpovídá i její současná tvorba, z níž
tryská život plný barev a radosti.
Manželé Tylečkovi uspořádali desítky samostatných výstav po celém světě: Francie, Fort de France (Martinique),
Gosier a Saint Francois (Guadeloupe),
Zurich (Švýcarsko), Benátky (Itálie), Brusel (Belgie), Harrogate (Anglie), Sydney
(Austrálie), Papeete (Tahiti), Sante Rosa (USA), Seattle (USA), Nagoya, Kyoto, Toyota, Osaka, Mihama (Japonsko),
Praha (Galerie La Femme). Přes počáteční úskalí se umělcům podařilo proslavit se po celém světě.
Text a fota: BOHDANA RYWIKOVÁ

SENI CUP
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SENI CUP 2022

Termín fotbalového klání handicapovaných SENI CUP je tučně vyznačen v kalendářích týmů zařízení
sociálních služeb v celé České republice. Organizátor turnaje, společnost TZMO Czech Republic, po
dvou letech, kdy omezení způsobená pandemií znemožnila jeho konání, opět připravila den, který
přinesl sport, radost, pohodu a mnoho neuvěřitelných zážitků pro všechny zúčastněné.

T

en den nastal 25. 5. 2022. Havlíčkův
Brod poskytuje zázemí turnaji již
mnoho let a jeho starosta Jan Tecl,
se postaral i letos o slavnostní výkop. Jedinou vadou na kráse bylo ne úplně přívětivé počasí. Všichni hráči, organizátoři, fotografové a mnoho hostí se ale ukázali jako
opravdoví srdcaři. Heslo: „Nejsme z cukru,
nerozpustíme se,“ jako by symbolizovalo
nezdolnou vůli, optimistickou mysl a hlavně neuvěřitelné srdce sportovců ze všech
koutů České republiky.
Týmů se nakonec sešlo 15 a ve 4 skupinách
sehrály utkání systémem každý s každým.
Vítězové skupin postoupili do semifinále
a dva nejlepší týmy se nakonec sešly k napínavému finálovému duelu. A jak že to
dopadlo? Celkovým vítězem se stal tým
MSSS Vejprty, který zatím na Seni Cupu
nikdy nechyběl. Druhé místo obsadil tým
Centra pobytových a terénních služeb
Zbůch. A třetí skončil tým CSS Tloskov, který bronzovou medaili vybojoval v utkání
s nadšenými fotbalisty z Horizontu Kyjov.
Program celého dne doplňoval fotokoutek, tatér a taky písničky z muzikálu Děti
ráje, kterou přijelo zazpívat trio zpěváků

v čele s Bořkem Slezáčkem, Míšou Noskovou a Genny Ciatti. A věřte, že všichni
na místě žili v těch chvílích „Nonstop“,
prožívali „Decibely lásky“ a hlavně už ví, že
„Pár přátel stačí mít“ a Seni Cup si užít.
Mnoho o tom ví i věrní patroni: Tonda Panenka, Láďa Vízek a Horst Siegl. Tito slavní
fotbaloví internacionálové přijeli podpořit
turnaj, který, jak se všichni shodli, hrají srdcaři, které to strašně baví a přináší jim to
obrovskou radost. A nebyli by to fotbalisté, kdyby si nepřijeli zahrát i fotbal. V exhibičním utkání s organizátory si to rozdali
s vítězem Seni Cupu 2022 z Vejprt.
Slavnostního zakončení se pak zúčastnil
i hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek,
který si událost i přes velké pracovní vytížení nemohl nechat ujít.
Vše je pečlivě zdokumentováno. Seni
Cup se letos spojil se spolkem Fotografiemi pro radost z.s. a její předsedkyní paní
Martou Kopeckou, která sebou přivezla
30 nadšených amatérských fotografů ze

zařízení sociálních služeb z celé republiky. Je neuvěřitelné, jak dokážou zachytit objektivy svých fotoaparátů, mobilů
a tabletů atmosféru turnaje.
Štáb České televize přijel opět natočit
reportáž z průběhu turnaje a i samotní
reportéři odjížděli nabití optimismem
celé akce.
Odměny pro všechny týmy, nejen pro
vítěze, dodali partneři Seni Cupu: SK Slavia Praha, Rezidenční péče, Divadlo Ponec, Panorama Hotel Prague, společnost
Bonduelle, PPF – Partner in pet food,
Vest, CBA, Europasta a NextForce a patří
jim velký dík.
Už teď startuje Seni Cup výzva 2022 –
plnění úkolů inspirovaných sportovním
prostředím a určené zvlášť týmům, které
nemohou hrát fotbal v klasické podobě na trávníku, nebo neměly možnost
zúčastnit se letošního Seni Cupu. A pracuje se i na Seni Cupu 2023. Všichni se
tedy máme na co těšit.
Sledujte fb.com/senicup.cz a nepřijdete
o žádnou novinku.
Tým TZMO Czech Republic

PRO SENIORY
V AKCI
Pro aktivně namáhanou
pokožku

obnovuje přirozenou kožní bariéru
napomáhá rychlejší regeneraci pokožky
chrání před kožními mikrotraumaty

Pro rychlou regeneraci suché, ztvrdlé
a rozpraskané pokožky na patách

25%
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Držitel patentu a ochranné známky: Pearsceuticals AG, Hostattweg 2, Hergiswil, NW, Switzerland
Výrobce a Distributor v ČR: NextForce a.s., Pardubická 528, 537 01 Chrudim, Česká republika
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S FOTOAPARÁTEM
NA FOTBALE

Ve středu 25. května jsme měli skvělou příležitost vyzkoušet si s našimi parťáky s mentálním postižením reportážní fotografii v praxi. Pod vedením profesionální fotografky, Jarmily Štukové, která
s naším spolkem spolupracuje od našich počátků, jsme uspořádali fotografický workshop na úžasné
sportovní akci Seni Cup v Havlíčkově Brodu.
Počasí sice moc nepřálo, ale to nevadí,
naši fotografové z Integrovaného centra
sociálních služeb v Odlochovicích, Denního centra Barevný svět, Medou Humpolec a Denního a týdenního stacionáře
Jihlava nejsou z cukru a fotili fotbalisty
na hřišti i v zázemí jako o život.
Během workshopu jsme si vyzkoušeli fotografování fotbalistů v akci podél
„lajny“ u hřiště, fotografování detailu
jednotlivých hráčů či fotografování portrétu vítězných družstev a družstev při
rozcvičování.
A co víc: na hřišti váleli naši parťáci ze
Zámečku Střelice či Domova Jeřabina
v Pelhřimově. A fotografové z Odlochovic zdokumentovali sportovní výkony

svých kamarádů z ICSS. Všem fotbalistům k jejich výkonům gratulujeme!
Děkujeme za pozvání do Havlíčkova
Brodu a přidáváme fotografie z místa
činu. Během focení se objevily srdečné
úsměvy na tváři nejen fotografům a hráčům, ale i doprovodům a divákům, a o to
v rámci našeho projektu Pomáháme fotografiemi jde, sdílet radost a otevírat
svět lidí se zdravotním postižením. Protože jak říká jeden z našich patronů, Robert Vano: „Fotografie pomáhají lidem
vidět“.
Za spolek Fotografiemi pro radost, z.s.
MARTA KOPECKÁ
předsedkyně
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INDIVIDUÁLNÍ

PLÁNOVÁNÍ
Individuální plánování je důležitým tématem v oblasti sociálních služeb již od 90. let minulého
století. Jeho význam byl ještě zdůrazněn v roce 2007 v souvislosti s přijetím zákona o sociálních
službách (včetně prováděcí vyhlášky, jejíž přílohou jsou standardy kvality sociálních služeb), který
individuální plánování stanovil jako jednu z povinností každého poskytovatele sociálních služeb.

Po celou dobu provází toto téma mnoho
nejasností a s tím související velké množství diskuzí a sporů na různých úrovních.
Jsou probírány především tyto otázky:
- Co je to individuální plánování,
jaký je jeho smysl, účel?
- Co je obsahem individuálního plánování?
- Co je to osobní cíl a jak se sjednává?
- Jak se má individuální plánování
provádět?
- Pro koho je individuální plánování určeno a kdo se na něm má
podílet?
- Kdy a kde se má individuální plánování realizovat?
- Kdo je zodpovědný za individuální
plánování?
- Jakým způsobem se má individuální plánování hodnotit a revidovat?
Při hledání odpovědí na tyto otázky
mohou nyní poskytovatelé sociálních
služeb využít i nový doporučený postup Ministerstva práce a sociálních věcí
č. 3/2022 Individuální plánování
Podklady pro doporučený postup byly
vytvořeny v rámci spolupráce s odborníky z praxe sociálních služeb, kteří jsou zapojeni do systémového projektu ministerstva práce a sociálních věcí s názvem
Rozvoj a podpora modelů kvality pro systém sociální služeb.
Doporučený postup obsahuje východiska, průběh, obsah, účastníky, výstupy
a výsledky individuálního plánování.
Ve svých východiscích zdůrazňuje přínos
individuálního plánování jak pro klienty,

tak pro poskytovatele. Oběma stranám
pomáhá ujasnit si jejich role a úkoly v řešení nepříznivé sociální situace klientů.
Individuální plánování poskytuje pocit
bezpečí klientům, zdůrazňuje jejich roli
jako partnera a rovnoprávné strany, která se aktivně účastní na sjednání rozsahu
a průběhu poskytovaných služeb. Poskytovatelům umožňuje poskytovat cílené
služby v souladu s přáními a potřebami
klientů, ale i obecnými cíli a zásadami sociálních služeb.
Průběh individuálního plánování je rozdělen do pěti základních fází (sjednávání,
upřesnění, realizace, hodnocení, aktualizace). Plánování je zde pojato jako proces
komunikace mezi klientem a poskytovatelem, v rámci kterého si obě strany objasňují své požadavky a možnosti, hledají nejlepší možný způsob, jak naplnit
potřeby klienta, sjednávají individuálně
konkrétní cíle, rozsah a průběh poskytovaných služeb. Individuální plánování
je způsob, metoda, jak naplnit jednu ze
základních zásad poskytování sociálních
služeb uvedených v § 2 zákona o sociálních službách. Jde o to, aby pomoc klientům vycházela z jejich individuálně určených potřeb, působila na klienty aktivně,
podporovala rozvoj jejich samostatnosti.
Pozornost je dále věnována také hodnocení průběhu poskytování sociální služby
a naplnění sjednaných cílů.
Právní normy (zákon o sociálních službách, prováděcí vyhláška včetně standardů kvality sociálních služeb) stanovují pouze požadavky, ale neurčují,
jakým způsobem má být individuální
plánování a hodnocení realizováno. To

by ani vzhledem k velmi rozdílným druhům sociálních služeb a okruhům osob,
kterým jsou tyto služby určeny, nebylo
možné. Poskytovatelé sociálních služeb
tedy mají velkou volnost, ale také odpovědnost v tom, aby sami stanovili, jakým
způsobem budou individuální plánování provádět.
Doporučený postup se zabývá také tím,
co má být obsahem individuálního plánování a kdo jsou jeho účastníci. Obsah
plánování tvoří odpovědi na několik základních otázek. Proč klientovi služby
poskytovat (cíle), jaké služby (rozsah) a jakým způsobem (průběh) mu poskytovat,
kde (místo) a kdy (čas) budou služby poskytovány. Nedílnou součástí individuálního plánování jsou také rizika při poskytování sociální služby.
Klient je dle doporučeného postupu
nezbytným účastníkem individuálního
plánování. Míra této účasti se může u různých klientů lišit v závislosti na míře jejich
schopností a dovedností, ale vždy je tato
účast nutná (nelze plánovat „bez klienta
za klienta“).
U individuálního plánování je důležité
rozlišovat mezi výstupem a výsledkem.
Tento rozdíl si mnoho poskytovatelů sociálních služeb stále neuvědomuje. Výstupem je individuální plán, výsledkem
je, že každému klientovi je poskytovaná
individualizovaná sociální služba. Tedy
služba, jejíž rozsah a průběh odpovídá
jeho přáním, potřebám, osobním cílům,
možnostem a schopnostem, vede k naplňování cílů spolupráce a řešení jeho nepříznivé sociální situace.

Evropská unie
Evropský sociální fond

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
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GRATIA FUTURUM 913
N Á Š R E G U L AČ N Í V ZO R E C
N A B Á Z I Č LO V Ě KO M Ě SÍ C Ů
J E S P R AV E D L I V Ě J Š Í

V minulém čísle Rezidenční péče jsme informovali o úhradách v odbornosti 913
v roce 2022. V té době ještě nebyl znám výsledek jednání o úhradovém dodatku
s Vojenskou zdravotní pojišťovnou. Na to, jak tato jednání dopadla a co se chystá za další novinky jsme se zeptali pověřeného zástupce odborné společnosti
Gratia futurum 913 Ing. Petra Boťanského.
V době uzávěrky minulého čísla
ještě nebyla uzavřena jednání s VoZP
o úhradovém dodatku pro rok 2022
v odbornosti 913. Došlo v mezičase
k dohodě?
Ještě ne, ale doufáme, že finální dohoda se již blíží, a tak je docela možné, že
než vyjde toto číslo, tak již budou mít
poskytovatelé informaci o výsledné
dohodě. Jednání byla složitá, protože
na začátku byla jasná snaha VoZP postupovat striktně podle úhradové vyhlášky.
V připravované dohodě by se však mělo
podařit vyjednat alespoň nějaké výjimky nad rámec této vyhlášky. Musím zde
opět připomenout rozsudek Ústavního
soudu, v němž je uvedeno, že analogické použití úhradové vyhlášky je jednou
z možností, jak stanovit cenu, avšak pouze v případě, že se zdravotní pojišťovna
a poskytovatelé na ceně nedohodnou.
Jaké bude referenční období pro rok
2022 u VoZP?
Zůstane stejné jako u ostatních zdravotních pojišťoven. Bude se tedy jednat
o rok 2019. Co je v této souvislosti důležité připomenout, že se jedná o stejné
referenční období jako pro rok 2021.
Vzhledem k tomu, že jak v roce 2021,
tak i v roce 2022 je pro regulaci použit,
naší odbornou společností zpracovaný
a do úhradové vyhlášky prosazený, spravedlivější regulační vzorec na bázi člověkoměsíců, získá každý poskytovatel
informaci o své průměrné člověkoměsíční úhradě nebo průměrném člověkoměsíčním počtu bodů v ročním vyúčtování
ošetřovatelské péče za rok 2021. Ten,
kdo by mohl být v roce 2022 u jednotlivých zdravotních pojišťoven regulován,
má tak k dispozici přesnou referenční
hodnotu. U průměrných člověkomě-

síčních bodů je nutné hodnotu z roku
2021 ještě přepočítat na hodnotu pro
rok 2022, tzn. navýšit ji podle aktuálně
platné vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou
se vydává seznam zdravotních výkonů
s bodovými hodnotami.
Co to znamená přepočítat referenční
hodnotu podle seznamu zdravotních
výkonů?
Přepočet by měl zohlednit změny v počtech bodů u jednotlivých vykázaných
výkonů, a to jak materiálových, tak především časových. U těchto výkonů došlo
k navýšení bodové hodnoty z důvodu
navýšení osobních nákladů nositelů
výkonů z hodnoty 1,5972 na hodnotu
1,7659 (tedy o cca 10 %) a zároveň k navýšení režie z hodnoty 3,28 bodů/min.
výkonu na 3,38 bodů/min. výkonu (tedy
o 3,2 %). Je to trochu složitější, ale výsledek je opět spravedlivější. Pokud se vám
totiž z nějakého důvodu výrazně sníží
průměrná roční úhrada na klienta, pak
za dva roky bude tato snížená úhrada
referencí pro hodnocené období a takto snížená průměrná úhrada v prvním
hodnoceném období bude opět sníženou referencí za další dva roky. Lidově
řečeno, když se jednou potopíte, už se
nad hladinu nedostanete, protože průměrná úhrada vás bude stále držet pod
vodou. Naopak průměrné přepočítané
body vám sice za dva roky sníží celkovou
úhradu, ale vy si můžete vytvořit novou,
ničím neovlivněnou, referenční hodnotu
pro hodnocené období za další 2 roky.
Mělo to nějaký vliv také na úhrady
v letech 2020 a 2021?
Ano. Došlo k jejich nárůstu zmírněním
regulace. To nám potvrdili při jednání
i zástupci Ministerstva zdravotnictví

ČR. Když si vzpomeneme na obrovskou
obměnu klientů v těchto covidových
letech, tak bychom dnes měli také strašně malé průměrné roční úhrady za tyto
roky. A rok 2021 bude pravděpodobně
referenčním obdobím pro rok 2023. Takže v něm by mnoho regulovaných poskytovatelů mohlo být významně regulováno. A musím ještě doplnit, že našimi
člověkoměsíci se již inspirovala i odbornost 925, která tento princip regulace
požaduje pro rok 2023 a dle zpráv z dohodovacího řízení to zdravotní pojišťovny byly ochotny akceptovat.
Vrátím se ještě k vaší předchozí odpovědi. Jestli jsem to správně pochopila,
tak režie se pro letošní rok zvýšila jen
o 3,2 %, ale dle Českého statistického
úřadu je k dubnu 2022 meziroční inflace cca 14 procent. Poskytovatelé tak
na režijní náklady nedostanou peníze?
Ano, máte pravdu. Je to dáno mechanismem, který je uvede v již zmiňované vyhlášce č. 134/1998 Sb. Režie se navyšuje
k 1. lednu každého roku o výši inflace,
kterou zveřejní Český statistický úřad
v červenci předcházejícího roku za další
předcházející rok. V praxi to tedy znamená, že od 1.1.2022 se režie zvedala o výši
inflace, která byla za rok 2020. A to bylo
oněch zmíněných 3,2 %. A od 1.1.2023
se režie zvýší o inflaci za rok 2021, což
je pouhých 3,8 %. Tento princip je, dle
našeho názoru, možné aplikovat pouze
v prostředí stabilní nízké inflace. V současné době by mělo Ministerstvo zdravotnictví ČR přistoupit k radikálnímu navýšení režie tak, aby v roce 2023 alespoň
trochu dohnala inflaci. Poskytovatelé
všech zdravotních služeb přece nemohou táhnout zvýšené režijní náklady dva
roky ze svého. Proto jsme v rámci připo-
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mínek k tzv. technické novele vyhlášky č.
134/1998 Sb. navrhli, aby byla režie všem
odbornostem navýšena od 1.1.2023 minimálně o 10 %. Vypořádání připomínek
zatím nemáme k dispozici.
A jaké jsou nejbližší cíle odborné společnosti Gratia futurum 913?
Jak již bylo uvedeno na začátku rozhovoru, chceme co nejdříve dokončit jednání s VoZP. Společně s APSS ČR jsme

poslali připomínky k návrhu VZP na text
zvláštní smlouvy, která by měla být uzavírána mezi poskytovateli odbornosti
913 a VZP od 1.1.2022. V polovině června
proběhne první osobní jednání v této
věci. Vzhledem k množství připomínek
nepředpokládám, že se bude jednat
o jednání poslední. Rádi bychom v září
uspořádali odbornou konferenci a schůzi společníků naší společnosti, kde bychom chtěli vyhodnotit plnění našich

cílů, které jsme si stanovili na konferenci
v Olomouci v roce 2019, a zároveň stanovili cíle nové. Nadále se budeme snažit
připomínkovat legislativní tvorbu MPSV
a MZ ČR v oblasti pobytových sociálních
služeb a odbornosti 913. O dosažených
výsledcích budeme samozřejmě rádi informovat také čtenáře Rezidenční péče.
Děkuji za rozhovor.
LENKA KAPLANOVÁ

HYD E PAR K

MÍSTO ČINU:
DOMOV SENIORŮ
Velice často jsme svědky nepříjemného jednání a chování ze strany operátorů
i výjezdových jednotek rychlé záchranné služby v pobytových sociálních službách.
Důvodů je několik, nefungující zdravotní péče, absence praktických lékařů, absence všeobecných sester v pobytových sociálních službách.
Úmrtí klientů nejsou v našich domovech
výjimkou. Nepřipadá nám to podezřelé
ani divné, vždyť již název domov pro seniory naznačuje, že se nejedná o baletní školu nebo penzionát pro svobodné
mládence. Je to zařízení pro staré a těžce
nemocné.
V lednu jsme přijali klientku s rozsáhlým
onkologickým onemocněním po paliativním ozařování v obličeji. Paní bylo
82 let. Po měsíci v našem domově zemřela. Interním postupem máme nastaveno sdělování informací. Službu konající všeobecná sestra zavolala na linku
155, kde nahlásila potřebné údaje, předala operátorovi informaci, že se jedná
o očekávané úmrtí a žádala příjezd koronera.
Zhruba po 10 minutách od oznámení volal příslušník Policie ČR z obvodního oddělení a sdělil všeobecné sestře, že jim
bylo nahlášeno podezřelé úmrtí na naší
adrese. Kolegyně policistovi sdělila, že
se jedná o domov seniorů, kde jsou staří
a nemocní lidé. Oznámil jí pouze, že přijede výjezd kriminální služby a hotovo.
Bylo po sedmé hodině ranní, vyjednávala jsem s rodinou, zda se přijdou s maminkou ještě rozloučit, když mi opakovaně vyzváněl telefon s pracovním
číslem. Když mi kolegyně sdělila onu Jobovu zvěst, nevěřila jsem vlastním uším.
Ani já a ani ona.

Zavolala jsem zpět na obvodní oddělení
policie a velmi nepříjemný policista mi
sdělil svůj názor na jeho nadřízeného
spolu s telefonním číslem a zopakoval
mi, že k nám posílají výjezd kriminálky.
„Je přece divné a podezřelé, že se u vás
umírá, a to se musí prošetřit. Podezřelá
úmrtí se vždy prošetřují.“ No, co dodat?
Ředitel domova se spojil s nadřízeným
onoho milého příslušníka, arogantní
jednání tohoto mladého a ambiciózního
policisty na vedoucí pozici nemělo obdoby. Ambice na ministra vnitra, ale jednání
řeznického psa. Zopakoval, že vysílá celý
výjezd, techniky, vyšetřovatele a nebude
s námi vůbec debatovat. Ano, chápu, že
má své postupy, které musí dodržovat,
ale slušné jednání musí ještě dopilovat.
Během cesty do domova mi volala vnučka
klientky, že se s maminkou rozloučit nepřijedou. Ulevilo se mi. Jak bych jim měla vysvětlit místo činu v domově seniorů?
Po příjezdu byla již mordparta na místě.
Výjezdové auto techniků, auto Policie ČR
ve vratech. Pošmourné únorové páteční
ráno a vzbouření na vsi. Sousedé vykukovali z oken, obcházeli vrata. Chyběla
pouze televize. Naštěstí.
Na rozdíl od svého nadřízeného byli tito
policisté velmi milí, příjemní a profesionální. Vše zadokumentovali. Chtěli vyslýchat ostatní klienty. Záhy zjistili, že tudy
opravdu cesta nepovede. Tak jsme se

domluvili, že do příjezdu koronera ponecháme
pokoj uzavřený a nebudeme tam vstupovat.
Koronerka přijela za dvě hodiny, konstatovala úmrtí bez cizího zavinění a vzhledem k onemocnění, kterým klientka
trpěla, ukončila akci povolením pohřbu
v zákonné lhůtě.
Tím celé vyšetřování podezřelého úmrtí
skončilo, Policie ČR případ odložila.
Vznesli jsme dotaz na ředitelství zdravotnické záchranné služby, nepochybili.
Vznesli jsme dotaz na ředitelství Policie
ČR a dozvěděli jsme se, že oznámení přišlo z linky 911. Netušila jsem, že když vytočím číslo 155, mohu se provolat na 911.
Ale to se prý stává, pokud je linka 155
obsazená.
Operátor 911 se postaral o show, ze které
jsme byli všichni doslova na větvi. Zatím
jsme se nedobrali konce a myslím si, že
pravdu se již ani nedozvíme. Argumentem je: „operátor se asi uklikl při zadávání
údajů.“
Naše vesnička si užila pikantní situaci,
protože „se stal mord.“ O kterém se vypráví ještě po třech měsících.
Tak se sama sebe ptám při každém úmrtí
(za loňský rok jsme měli jedno úmrtí, bohužel v tomto roce již čtyři), kdy se zase
někdo uklikne…
LENKA HASNEDLOVÁ
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KDO JE „ŠPIČKA“
V O B L A S T I K VA L I T Y ( Z P O H L E D U D r. Q )

V oblasti kvality sociálních služeb existuje nám všem tak dobře známá laťka, která je nepodkročitelná, a to jsou standardy kvality. V pracovní skupině projektu Rozvoj a podpora modelů kvality
pro systém sociálních služeb, který realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, se tvoří a testuje
laťka druhá. Jedná se o Program dobrovolného rámce kvality (Dr.Q) a v rámci prvního kola pilotáže v něm tuto laťku překročily tři organizace z deseti přihlášených. Jedná se o organizace
ŽIVOT 90, z.ú., PFERDA, z.ú. a MěÚSS Jirkov, p.o. Sladkou tečkou stvrzující tento úspěch bylo
v dubnu proběhlé Slavnostní předávání cen. A protože tam většina z vás nebyla, přijměte prosím
pozvání a pojďme tam společně nahlédnout a popovídat si s několika vzácnými účastníky této
slavnostní akce.
Je 28. dubna 2022 a my se nacházíme
v konferenčním sále hotelu Alwyn v Praze. Slavnostní nálada se mísí a na pódiu se
objevuje moderátorka dnešní akce Bára
Štěpánová a všechno napětí je rázem
pryč. Lehce a s noblesou nás provází celým programem a svou „lidštinou“ krásně ředí možná někdy trochu škrobený
slovník sociálních pracovníků a odborníků v oblasti řízení kvality. Za Ministerstvo
práce a sociálních věcí zahajuje akcí paní
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová, náměstkyně sekce rodinné politiky a sociálních
služeb. Především děkuje a smeká před
poskytovateli sociálních služeb, jak bravurně zvládli překážky poslední doby,
a že jich nebylo a není málo. Odborně
nás do tématu uvádí zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce
sociálních služeb, pan Mgr. Jan Vrbický.
Ve svém úvodním vstupu hovoří takto:
„Jako jedna z mála zemí máme legislativně nastavenou bazální úroveň kvality,
to nám nejedna země závidí. Programem
dobrovolného rámce kvality se hlásíme
k Evropské politice jakosti a nabízíme v oblasti kvality úroveň navíc. Jak nám ukázalo první kolo pilotáže, málo jako poskytovatelé sociálních služeb pracujeme např.
s principy společenské odpovědnosti (tj.
jakým přínosem jsme pro komunitu, které
jsme součástí), nebo jak umíme pracovat
s výsledky (jak umíme nadefinovat a měřit
dopad své činnosti, jak umíme svou práci
„prodat“ donátorům, veřejnosti). Myslím
si, že toto je správná cesta pro naše klienty, naše zaměstnance i celou komunitu.“
A když se naskytla příležitost a pan Jan
Vrbický má časový prostor na krátký
rozhovor, nenechme tuto příležitost
ladem a zeptejme se ho na jeho víru
související s programem: „Pane Vrbický,
když se zahledíte do dáli směrem k budoucnosti…, kde vidíte Program dobrovol-

ného rámce kvality řekněme za pět let?“
Jan Vrbický: „Chtěl bych, aby se stal standardním programem, který poskytovatelé
využijí pro řízení kvality ve své organizaci.
Tento program nemá ambici nastavit jim
všechny podrobnosti řízení kvality. K tomu
slouží jiné programy a systémy. Rozhodli
jsme se jít cestou Evropské komise, kdy posouzení kvality stojí na naplnění obecných
principů. Ty jsou samozřejmě zaměřené
i na klienta, ale zdaleka nejen na něj, ale
i na řízení a fungování celé organizace.
A pokud ho poskytovatelé sociálních služeb přijmou, budu díky tomu jednodušeji
jednat s donátory i dalšími osobami veřejného života. A dostat tento program
do běžných procesů MPSV, podmínit tím
některé aktivity v rámci procesu deinstitucionalizace, podmínit tím např. zvýhodnění v oblasti financování v některých
výzvách evropských peněz, toho bychom
rádi do oněch pěti let dosáhli.“

do provozu oceněné organizace, dávají
nám ochutnat tamní atmosféru a poznat
klienty i pracovníky organizací, kteří kvalitu zavádějí do praxe.

Na pódiu si zatím nachystali prezentaci
Mgr. Václava Businská a Bc. Martin Holub,
kteří promluví jakožto experti pracovní
skupiny, která program vytvořila. Seznamují nás s podstatou Programu a podtrhují jeho účel: jít za hranice standardu,
dostat se na úroveň kvality srovnatelnou
s jakoukoli jinou firmou, která se žene
za ziskem. Ovšem, jak vtipně dodávají, je
mnohém těžší hnát se za neziskem. Lákají
nás také do zapojení se do druhé pilotáže. No, kdo by si nechtěl ověřit, zda skutečně patří mezi špičky v oblasti kvality!
A shrnují také, co má pracovní skupina
ještě před sebou.

Jedním z předávajících zmíněných cen je
ředitel Asociace poskytovatelů sociálních
služeb, pan Ing. Jiří Horecký, Ph. D., MBA.
A do mysli se nám může vkrást otázka, jak
asi Jiří Horecký konkrétně tento program
vnímá. Inu není nic jednoduššího, než se
ho na to zeptat: „Pane Horecký, v jakém
jste vztahu k tomuto programu? Zatím se
jen seznamujete nebo jste ve stavu vřelé náklonosti nebo spíš zpovzdálí kriticky
pozorujete, co se z toho vyvrbí…?“ Jiří Horecký: „Tento program chápu jako nástroj,
který je komplementární k tomu, co děláme
my. Nevnímám ho jako konkurenční, ale
doplňující se. My také máme evropský model kvality, ale měří kvalitu pouze formou
sebehodnocení, nejsou tam žádní externí
hodnotitelé, kteří na fungování organizace nakouknou nezávislým okem. Takže to
je trošičku jiný pohled. Myslím si, že může
pozitivně ovlivnit poskytovatele a zlepšit
kvalitu sociálních služeb v Čechách, a to
nejen kvalitu procesů a řízení, ale i toho, co
se týče práce s výsledky, která je u nás relativně na nízké úrovni. Poskytovatelé zatím
neumí s těmito indikátory pracovat, nic je
do toho nenutí, žádný zákon. Díky tomuto
Programu se může zlepšovat manažerské
prostředí řízení. Ale myslím si, že teď bude
především záležet na tom, do jaké míry
bude následovat komunikace, propagace,
marketing a udržování tohoto Programu,
aby o něj byl zájem.“

Před každým jednotlivým předáním ocenění se na projekčním plátně promítají
videomedailonky vytvořené v rámci zmíněného projektu, ve kterých se vydáváme na několikaminutový exkurz přímo

A teď se pojďme zeptat těch, o kterých je
to dnes především, oceněných: „Zapojení do tohoto programu vyžadovalo hodně
energie a úsilí. Co bylo na oplátku v tom
procesu nejvíc uspokojivého, takové to za-

K VA L I TA S O C I Á L N Í C H S L U Ž E B

Strana 19

dostiučinění? Je to toto ocenění nebo něco
jiného?“
Mgr. Jana Křížová a Mgr. Iva Laštovicová
z organizace PFERDA, z.ú. odpovídají:
„Nejvíce uspokojivý byl asi moment, kdy
jsme si četli závěrečnou zprávu, zpětnou
vazbu – tu pozitivní i tu, která nabádala
ke zlepšení. Nebylo jí moc, ale ta, která tam
byla, pro nás byla inspirací pro další práci.
A i to, že jsme vůbec byli schopni vyplnit
ten sebehodnotící dotazník. Narazili jsme
tam samozřejmě na věci, které pro nás
byly těžké, ale nejtěžší bylo je dokázat aplikovat na ty věci, které už máme a děláme.“
Mgr. Eva Šulcová z MěÚSS Jirkov, p.o.
na otázku reaguje takto: „Pro mě bylo
hodně důležité ověřit si, že jako organizace
máme jednotný náhled a mluvíme všichni stejně. To považuji za ohromný úspěch
a nikdy bych si to neověřila bez zapojení
se do tohoto Programu. Co slyšeli experti u mě v kanceláři, to si šli poslechnout
i na patra a ono to úplně sedělo v praxi.
Vyplývá mi z toho, že jsme otevřená organizace a máme všichni stejnou filozofii – to
mě asi nejvíc zahřálo. Každá takováto zkušenost nás vede k tomu, abychom se poučili, zhodnotili výsledky a posunuli se zase

dál. A konkrétně toto slavnostní předávání, zda je důležité? Mám tady sebou velký
tým lidí, kteří se na tom podíleli. Protože
je to jejich úspěch. Jinak, než že si zažijí tu
hrdost sami na sebe, na organizaci, že jsou
součást něčeho, co má velký význam, bez
toho to podle mě nejde.“
ThLic. Mgr. Jaroslav Lorman, Th.D., ředitel ŽIVOT 90, z.ú., se vyjádřil následovně: „Nejzásadnější je pro mě ta základní
myšlenka, že někdo nezůstává jen u minimalistických standardů, co sociální služby
musí naplňovat, že by bylo fajn tam zahrnout i jiné aspekty. Stejně jako ve vztazích:
vztah se nehodnotí podle toho co musíte,
ale podle toho, co nemusíte. Děláte to, protože chcete. To není něco navíc, je to prostě
vyjádření toho, že vám o toho člověka jde.
Ta myšlenka nám zkrátka přišla skvělá. Přihlášením do Programu byl člověk přivedený k tomu položit si nějaké otázky. Většinu
těch otázek jsme si kladli stejně, ale tady
jste se na ně podívali ještě s někým dalším,
museli jste je zodpovědět, nějak to doložit
důkazy atd. Začnete si uvědomovat ještě
více věcí. Takže to uspokojení není toto
ocenění, ale že reflektujete, co děláte a někdo vám pomáhá se na to kouknout tře-

ba ještě kousek jinak. Někdy je naše práce
„pořád dokola“, rutinní záležitost, a málo
se bavíme o službě, jejím obsahu, smyslu
a o těchto věcech. Tohle je opravdu vzácná
příležitost bavit se o něčem „dál“. Hodně
důležitá bude návaznost, jak se s tímto
programem bude pracovat dál, jak si získá renomé, jak se o něm poskytovatelé
dozvědí, prezentace toho, jak se ministerstvo jako státní orgán dívá na kvalitu…,
toto vše je hrozně důležité. A k dnešní akci?
Jsem rád, že je tu celý tým, kterého se to
týká, že si šáhnou na nějakou tu smetanu.
Z tohohle pohledu je to možná to nejdůležitější.“
No a akce je za námi. Mohlo by se zdát,
že vše šlo jako po másle, ale kdybychom šli trochu pod povrch a zeptali se
hlavních organizátorek dnešního dne
Mgr. Kristýny Švejdové a Mgr. Martiny
Špeldové, jak to šlo, dozvěděli byste se,
že ráno nezačalo úplně tak, jak by mělo.
Jedna z cen se rozbila a následovalo pár
dalších nemilých překvapení. Ale jak to
tak bývá, přes veškeré nástrahy a překážky se akce nadmíru vydařila, a náš
první ročník slavnostního předávání cen
je u konce.

Evropská unie
Evropský sociální fond

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím operačního programu zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

PROCVIČME SI MOZEK!

(skrývačky pro vás i vaše klienty)

Dokážete v následujících větách objevit názvy oděvů a oděvních doplňků?

2. Paruka viceprezidentce
vůbec neslušela a stala se terčem jedovatých poznámek.
3. Stovkami diváků zaplněná
náves tanečníkům nadšeně
aplaudovala.
4. Poblíž hradeb lůza prolévala
hrdla laciným alkoholem
a nadšeně povykovala.
5. Korýš lezl opatrně po mořském dně a dával pozor, aby
se nestal kořistí dravců.
6. Ty krvelačné lapky znal celý
okres a kolovaly o nich hrůzostrašné historky.

7. Kovbojové hnali stádo krav a ta země
pod nimi duněla ohlušující silou.
8. Oslava byla velkolepá, sekt šuměl,
na pódiu vyhrával orchestr, venku
řádil ohňostroj.
9. Ze zdi trčela skoba, ret dopadl přímo
na ni a z čerstvé rány vytékala krev.
10. Šedý zákal ho tyranizoval už dlouhý
čas, vydal se tedy k očnímu lékaři.
11. Přistrčila mísu k němu, protože si
všimla, že nedosáhne na řízek.
12. Netahej sem do pokoje ten kufr a kolo
nech také venku, ať tu nepřekáží.
LUBOŠ ČEJKA
Řešení: 1 – košile, 2 – rukavice, 3 – vesta, 4 – blůza,
5 – šle, 6 – sako, 7 – kravata, 8 – pásek, 9 – baret,
10 – kalhoty, 11 – sukně, 12 – frak

1. V modrém prádelním koši
ležela černobílá kočka a spokojeně předla.
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SEN O SLUŽBÁCH

ŠITÝCH NA MÍRU...
POHLED Z DRUHÉ STRANY

„Po roce 1989 jsem si myslela, že všechno už bude lepší, než dosud. Představovala jsem si, že
rodiče zdravotně postižených dětí budou mít k dispozici katalogy, kde si budou moci vybírat
z nabídky různých typů sociálních služeb podle zdravotní nebo sociální situace…“ usmívá se
své někdejší naivitě paní HANA HUBACZOVÁ, maminka dvaatřicetileté dcery s psychomotorickou retardací.
né aktivity směřují právě k tomuto cíli.
Spolek celoročně organizuje a realizuje
nejrůznější společenské akce – plesy,
letní tábory, ozdravné pobyty, rodinné
olympiády, společná setkání nebo výlety za poznáním i za kulturou. Naděje pro
všechny má i vlastní velmi úspěšnou hudební skupinu „Mentallica“ a pravidelně
vydává časopis „Nadějáček“, jehož prostřednictvím informuje jak své členy, tak
veřejnost o spolkovém dění.

Hana Hubaczová ze spolku Naděje pro všechny

Stejně jako mnozí jiní rodiče dětí se
zdravotním postižením, také ona má
ve svém blízkém okolí řadu dalších rodičů, kteří řeší podobné problémy, spojené s postižením svých dětí. Nejsou to
jen problémy, ale i snaha umožnit dětem
vedle péče o jejich zdraví také maximum
možného vyžití a přiblížit tak jejich život přes zdravotní úskalí životu jejich
vrstevníků. Kdo sám neokusil úsilí, spojené s péčí o zdravotně nebo mentálně
postižené dítě, nemůže nikdy pochopit,
co všechno a kolik osobních obětí to
obnáší. Společné problémy i zájmy přivedly časem ostravskou skupinu rodičů
zdravotně postižených dětí na myšlenku založit neziskovou organizaci s výmluvným názvem „Naděje pro všechny“.
Spolek, který v současnosti vede paní
Hana Hubaczová, vznikl v Ostravě v roce
2007 a jeho členy jsou jak zdravotně
postižené děti, mladí lidé a dospělí, tak
jejich rodiče. Ti chtějí své blízké zapojovat do běžného života a jejich společ-

„Naše děti jsou zvyklé na mnoho aktivit,
což samozřejmě pramení z našich snah
o to, aby i ony nacházely podobné možnosti uplatnění ve svých zájmech, jako ty
ostatní. Moje dcera například navštěvuje
hudební školu, hraje a zpívá ve skupině
Mentallica, s níž často koncertuje na veřejných vystoupeních a navštěvuje i jiné
neziskové organizace, kde se může dál
osobně rozvíjet a má tam své kamarády,“
vysvětluje paní Hubaczová a pokračuje:

„Avšak stejně jako já, i řada dalších rodičů
z našeho spolku si uvědomuje nezvratnou
skutečnost vlastního stárnutí. Proto si děláme starosti o budoucnost svých dětí. Až
dosud byly zvyklé na péči rodičů a život
v podmínkách domova. Jednou (a přijde-li
nemoc, může to být už docela brzy) však
budeme všichni stát před rozhodnutím
umístit své dítě do nějakého zařízení sociálních služeb. Samozřejmě, každý z nás si
přeje, aby o jeho dítě bylo na stáří dobře
postaráno, zvlášť, je-li odkázáno na pomoc ostatních. Mnozí z členů našeho spolku se teď zamýšlejí nad tím, jaké vlastně
mají možnosti umístění svých potomků

Budova Chráněného bydlení Třebovice v Ostravě-Třebovicích
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si svůj pokoji zamykat. Proč? Kvůli nedostatku personálu
a doprovodů je také
problém, aby děti
i nadále navštěvovaly zájmové aktivity,
na něž byly až dosud
zvyklé a musejí se
přizpůsobit možnostem zařízení. Systém
nastavený státem se
mi zkrátka moc nelíbí…“

se v maximální blízkosti jejího bydliště. Nadšení paní Hubaczové však tlumí
neúprosná slova sociální pracovnice:
pořadník žadatelů je dlouhý a čekací
lhůta na několik let. Rodiče, žijící se svými zdravotně postiženými potomky
v domácím prostředí, jsou se svými dětmi velmi úzce svázaní a většinou si ani
nepřipouštějí, že jednou nastane chvíle,
kdy se o ně už nebudou moci postarat
a budou muset hledat pomoc zvenčí.
A když ta chvíle nastane, je to většinou
běh na dlouhou trať.

Je pravda, že od počátku devadesátých
Spolu s paní Hu- let udělaly sociální služby u nás obrovbaczovou jsme na- ský skok dopředu, pokud jde o modervštívily jedno ze za- nizaci, komfort a celkovou úroveň pořízení ostravského skytovaných služeb. Přesto je však stále
Čtyřlístku – centra hlavně ve velkých městech větší poptávpro osoby se zdra- ka po sociálních službách, než jaká je
votním postižením: nabídka. Včetně neziskových organizací,
Hana Hubaczová se sociální pracovnicí Chráněného bydlení Třebovice
chráněné bydlení jež se mnohdy snaží zaplnit mezery tam,
Janou Babkovou (uprostřed) a klientkou chráněného bydlení – Boženkou
Pěkníkovou
v
Ostravě-Třebo- kde služby nestačí zajišťovat stát nebo
vicích. Tady žije charitativní organizace. Platí to jak v obdo služeb sociální péče a zjišťují, že to vů- společně v jedné domácnosti šest žen lasti péče o seniory, tak o lidi se zdrabec není snadné…“
a mužů. Hned po příchodu na nás dých- votním postižením. Sen Hany Hubaczola vlídná atmosféra skutečného domova vé o nabídce sociálních služeb „šitých
Zjišťuje to i sama paní Hubaczová, která s vůní čerstvě uvařené kávy a zpěvem na míru“ potřebám rodičů postižených
se začala rozhlížet po možnostech umís- pestrobarevné andulky. Sociální pracov- dětí (ale i seniorů) tak nejspíš ještě dloutění své dcery v některém ostravském nice, paní Jana Babková, svého hosta se- ho zůstane nenaplněný…
zařízení sociálních služeb, až ona sama známila s provozem tohoto chráněného
přestane péči o své dnes už dospělé dítě bydlení, které vzniklo v roce 2016 jako
Text a foto:
zvládat. Není to jednoduché, nejen kvůli jeden z transformačních projektů ČtyřBOHDANA RYWIKOVÁ
kapacitním možnostem jednotlivých za- lístku. Jedna z klienřízení…
tek paní Hubaczové
ráda ukázala svůj
„Problém je už v tom, že je téměř nemožné, pokoj a jeho vybaaby člověk našel vhodné zařízení v dosahu vení, jehož součástí
svého bydliště. Byla bych ráda, kdybychom je samostatná kouse mohly s dcerou navzájem navštěvovat pelna se sociálním
a nemusely přitom dojíždět přes celé město zařízením. Z pokoje
nebo i mimo něj, ale to je téměř nemožné. lze vyjít francouzMěla jsem možnost vidět zařízení, kde by ským oknem přímo
výhledově bylo možné dceru umístit. Byly na společnou terasu
to hezké budovy s pěkným vybavením, ale a do zahrady. Zdejší
jedna z prvních věcí, které mě už při prv- klienti mají řadu akní návštěvě zarazily, byl fakt, že personál tivit – některé spoklientům vyká, nemůže jim tykat a také lečné, jiné indiviklienti jej neoslovují jménem nebo ale- duální. Vlastní pospoň slovem ´teto´, což by mi připadalo čítač klientů tady
mnohem osobnější a důvěrnější, blízké není výjimkou.
skutečnému domovu. Vykáním se přece
nikdy nemůže vytvořit tak přátelská at- Z této návštěvy je
mosféra, jako když si lidé tykají… Kromě paní
Hubaczová
toho přece každý strašně potřebuje, aby nadšená a oceňuje
ho také někdo objal nebo pohladil. Zara- i to, že se tady při
zil mě i nedostatek intimního soukromí při výstavbě myslelo
osobní hygieně. Vadilo mi například i to, že také na soukromí
si klienti sice mohou z domova přinést ně- klientů. A další po- Všední obrázek každodenního života v třebovickém chráněném bydjaké osobní věci, třeba počítač, ale musejí zitivum:
nachází lení…
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ROZHOVOR S ING. EVOU ZÁTOPKOVOU Z VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY SOCIÁLNÍ V OSTRAVĚ

Vstoupíte-li do budovy Vyšší odborné školy sociální v Ostravě, na první pohled vás zaujme, jak
je moderní a zároveň přívětivá. Hned u vchodu vás vítá školní knihovna, o pár kroků dál rozlehlý
vestibul, v němž se potkávají zdejší studenti i pedagogové a jenž je zároveň výstavní síní, kde se
pravidelně střídají výstavy předních českých výtvarníků a fotografů. Moderní učebny vybavené
špičkovou technikou a krásná školní aula, v níž se odehrávají veškeré významné události v životě
studentů školy, vzbuzují pocit, že musí být příjemné chodit tady do školy...

J

ejí historie se začala psát v září roku
1968, kdy byla otevřena jediná třída
prvního ročníku Střední školy sociálně právní v Ostravě v pomaturitním studiu. Sociálně právní škola se však postupně rozrůstala a měnila se i její koncepce.
V roce 1996 byla konečně jako jediná
škola na Moravě a ve Slezsku zařazena
mezi vyšší odborné školy, vychovávající
a vzdělávající budoucí sociální pracovníky a odborné pracovníky v sociálních
službách, referenty státní správy, koordinátory a poradce v sociálních službách,
asistenty pedagoga a pedagogy volného času, vychovatele a další odborníky
sociálních služeb. Škola je členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci, Asociace vyšších odborných škol a Asociace
konceptu Snoezelen v České republice.
O tom, jak je tato vzdělávací instituce dů-

ležitá a v čem je přínosná, jsme si povídaly se zástupkyní ředitelky Vyšší odborné
školy sociální v Ostravě a zároveň s její pedagožkou, paní Ing. Evou Zátopkovou:
Vaše škola prošla od počátku své
existence až k současnosti poměrně
dynamickým vývojem. Jak si stojíte
nyní v kontextu s odborným školstvím
zaměřeným na sociální práci v krajském měřítku?
Na tuto otázku mohu odpovědět jen tolik, že jsme jedinečnou veřejnou školou
svého druhu v kraji. Samozřejmě, že jsou
tady také někteří komerční vzdělavatelé
a vzdělavatelé na vyšším stupni vzdělávání - vysoké školy, kteří se rovněž věnují
oboru, jímž se profilujeme my. Ale myslím
si, že každý máme ve vzdělávacím proudu své místo a plníme svou roli.

Studenti školy se zapojili také do charitativní sbírky Bílá pastelka

Svým studentům nabízíte
dva okruhy vzdělávacích
programů: sociální práci
a sociální pedagogiku.
O který z těchto programů
mají studenti největší zájem? A jaký je obecně zájem
o studium na vaší škole?
Zájem o jednotlivé vzdělávací
programy je vyrovnaný, i když
v posledním roce se jeví, že
zájemci o studium se po prvotním boomu, který zaznamenala sociální pedagogika, začínají
vracet k sociální práci. Ta, jak se

zdá, je univerzálnější
a v praxi se lze dále
profilovat. Vzhledem
ke klesající demografické křivce, což
je obecně známo,
nejen u nás klesl počet uchazečů o studium. Nicméně již Eva Zátopková
několik let je počet
studentů v podstatě stejný. Kuriózně nám
v posledních dvou letech trochu pomohl
Covid-19, protože veřejnost a tím i naši potenciální uchazeči o studium, velmi často
slyší z médií o záslužné práci v sociálních
službách.
Kolik tedy máte studentů a kolik jich
každoročně absolvuje?
Počet studentů je v současné době o něco
nižší, než byl asi před deseti lety. Nicméně
stále je to kolem 310–330 studentů v denní, dálkové a v rámci programu sociální
práce i kombinované formě vzdělávání.
Počet absolventů se pohybuje více než
pět let v rozmezí od 80 do 95 absolventů. Je možná škoda, že neexistují studie
o tom, jak je nasycený trh práce v oblasti
sociálních služeb. My sami se stále snažíme o propagaci sociální práce, ale stále to nestačí. U uchazečů o pomaturitní
vzdělávání často při rozhodování kam dál
vítězí vidina vysokoškolského titulu a bezproblémového přijetí k vysokoškolskému
studiu, které pak v prvním ročníku řada
z nich nezvládne. Naopak naši absolventi,
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kteří dále pokračují ve studiu na vysokých
školách podobného zaměření, se studiem
žádné problémy nemají. Jinou otázkou
však je problematika prostupnosti na vysoké školy.
Stará moudrost praví, že „šedá je teorie,
zelený je strom života“. Do jaké míry se
vám daří držet krok se sociální praxí,
aby se od ní studijní teorie příliš nevzdalovala? Spolupracují s vámi odborníci
z praxe? Přizpůsobují se studijní programy novým trendům v sociální práci?
Čtvrtinu obsahu našich vzdělávacích programů tvoří odborná praxe. Bez praxe
by nebyli absolventi vyšší odborné školy,
tedy diplomovaní specialisté v oboru…
Máme vybudovanou síť spolupracujících
(v řádech stovek) organizací, s nimiž jednáme ohledně odborných praxí. Mnoho
z nich je s námi smluvně svázáno. S některými máme uzavřenou i smlouvu o partnerství, jako např. se Slezskou diakonií
a Charitou Ostrava. Hlavním cílem takové spolupráce je mimo jiné propagace
sociální práce mezi lidmi, zejména mezi
mladými lidmi, kteří se teprve rozhodují o budoucí profesi. Přínosná je pro nás
i databáze oponentů absolventských prací, kteří jsou také z terénu. Bez externích
vyučujících, zejména povinně volitelných

předmětů založených na praktických znalostech a dovednostech, se také neobejdeme.
Samozřejmostí jsou odborníci
z praxe, kteří se každoročně zapojují do práce ve zkušebních
komisích u absolutoria. Odborníci z praxe jsou často našimi
absolventy. Pomáhají nám
i s orientací v sociální síti pro
začínající studenty v prvních
ročnících. Setkáváme se s nimi
také při různých seminářích,
konferencích a workshopech, jež se často
konají u nás ve škole. Těch příležitostí je
celá řada. Spojení teorie s praxí je pro nás
prioritou. Pro nás to znamená, že trendy
v sociální práci se neustále aplikují do výuky a tím také do našich akreditovaných
vzdělávacích programů, které obhajujeme každých šest let.

principy a parametry. Je to dobrá zkušenost. Velmi cenná je naše nová spolupráce s Chorvatským Červeným křížem, který je obdobou Českého Červeného kříže,
a to v oblasti dobrovolnictví. Konkrétní
aktivitou jsme se loni do dobrovolné činnosti HR CK zapojili – bylo to velmi posilující a inspirativní. Dobrovolnictví je v naší
škole samostatnou kapitolou, nebo spíše
srdeční záležitostí.
Co by se podle vás v oblasti vyššího
odborného školství dalo ještě zlepšit?
Jak už jsem se zmínila, snad jediné, co nás
jako vzdělavatele v sociální práci trápí, je
prostupnost na vysoké školy. Naši absolventi totiž dříve nebo později dále studují na vysokých školách. Zejména na veřejných vysokých školách jim však není
uznán žádný předmět, který absolvovali
v rámci vyššího odborného studia, i když
máme podobnou organizaci vzdělávání
a modulární i kreditní systém. Kuriózní je,
že se shodujeme i obsahově, neboť existuje Minimální standard vzdělávání v so-

Máte přehled o tom, jaké uplatnění
nacházejí vaši absolventi v praxi a jak
jsou úspěšní?
Každoročně děláme interní
šetření Uplatnění absolventů
Vyšší odborné školy sociální
za uplynulý školní rok. Na otázky položené v elektronickém
dotazníku nám zpravidla odpoví v průměru dvě třetiny absolventů. Víme, že 96 % z nich
nachází uplatnění v oboru, a to
často už během studia. A jak
jsou úspěšní? V Ostravě a okolí
snad není organizace v oblasti
našeho zájmu, kde by nepracovali naši absolventi. Často
Paní Eva Zátopková s klienty ostravského Čtyřlístku – centra pro
i ve vedoucích funkcích.
osoby se zdravotním postižením, jejichž výtvarné práce v tomto
školním roce zdobí malou Galerii svět v budově školy

Spolupracujete s podobně
zaměřenými školami, jako je ta vaše
v zahraničí? Pokud ano, jaké je srovnání s úrovní vzdělávání v oboru sociální práce a sociální
pedagogiky u nás a jinde?
Na tomto poli moc zkušeností nemáme. V minulosti
jsme mapovali vzdělávání
v oboru sociální práce v Litvě.
Aktuálně se snažíme ztotožnit s výkonem sociální práce
v Chorvatsku. Byli jsme tam již
několikrát a chystáme se tam
letos znovu. Při studijní cestě
porovnáváme sociální systém
této země, která je stejně jako
naše členem Evropské unie,
se sociálním systémem u nás.
Školní aula, v níž se odehrává většina významných konferencí i
společenských událostí
Nacházíme tam podobné

ciální práci, který pravidelně obhajujeme
v rámci uskupení Asociace vzdělavatelů
v sociální práci. Standardy obhajují jak vyšší odborné, tak vysoké školy, které jsou členy asociace. Je to stejná optika. Přesto však
naši absolventi začínají na vysokých školách stejného zaměření jakoby „od nuly“…
A co vás naopak těší…?
Těší nás to, když se k nám absolventi vracejí jako partneři – odborníci z praxe. Těší
nás také, že někteří studující jsou i z jiných regionů, třeba až z Prahy. A samozřejmě pozitivní odezva z terénu o kvalitě
našich absolventů, tudíž naší práce.
BOHDANA RYWIKOVÁ
Fotografie: archiv VOŠS Ostrava
a MARTINA SKÝBOVÁ
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PRVNÍ KROK K PÉČI

O AKUTNÍ RÁNY, CHRONICKÉ RÁNY
A POPÁLENINY

Hledáte řešení akutních ran, otlaků, bércových vředů, proleženin, oděrek či například popálenin u vašich klientů? Řada přípravků Prontosan® nabízí efektivní hojení akutních, chronických a infikovaných
kožních ran včetně péče o popáleniny a odstranění biofilmu.
CO JE BIOFILM A PROČ JE DŮLEŽITÉ
JEJ PRECIZNĚ ODSTRANIT?

zvolené podle fáze hojení rány splnit svou
funkci a rána se může rychle zhojit.

V případě, že je rána kolonizována, tzn.
osídlena na svém povrchu bakteriemi,
produkují tyto bakterie tzv. „biofilm“.
Biofilm pak „chrání“ bakterie před zevními
i vnitřními vlivy a zároveň i před antibiotiky a antiseptiky. To umožňuje nerušené
množení bakterií uložených pod tímto
filmem a slouží jako živná půda pro další
bakterie. Výsledkem je pak značné prodloužení hojení rány.
Pro úspěšné zhojení je nutné z rány rychle
a důkladně šetrným způsobem odstranit
biofilm. Pouze tehdy může příslušné krytí

JAK ŠETRNĚ ODSTRANIT BIOFILM?
S ŘADOU PRONTOSAN®
Prontosan® díky nízkému povrchovému
napětí umožňuje penetraci a narušení
biofilmu dokonce i v ranách s nerovnou
spodinou. Výsledkem je důkladné vyčištění rány. Účinnost Prontosanu® zajišťuje
kombinace jeho složení: polyhexanid
jako ochrana proti růstu bakterií a undecylenamidopropylbetain jako povrchově aktivní látka.
„Prostředky na vlhké hojení ran řady Pronto-

san® používáme prakticky denně,“ komentuje produkty B. Braun Eva Prachařová
z Domova u Františka, který spolupracuje s brněnskou chirurgickou ambulancí
B. Braun Plus zejména v oblasti vlhkého
hojení ran.
Eva Prachařová, která má v domově
na starost oddělení přímé obslužné péče,
doplňuje: „U klientů pozorujeme výrazné
zlepšení hojivosti ran a léčba obvykle končí úplným zhojením defektu.“ Pokud se
přesto vyskytnou komplikace, zdravotní
sestry léčebný postup distančně konzultují s vrchní sestrou z chirurgické ambulance B. Braun Plus, se kterým domov pro
seniory navázal dlouhodobou spolupráci.

Prontosan® Wound Gel X je zdravotnický prostředek určený k čištění, zvlhčování a dekontaminaci akutních, chronických a infikovaných kožních ran a popálenin.
Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

KAŽDÉ OŠETŘENÍ RÁNY ZAČÍNÁ PŘÍPRAVKY

Prontosan

®

Unikátní složení přípravků řady Prontosan® je jedinečnou volbou
k efektivnímu odstranění biofilmu, původci protrahovaného hojení ran
B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika |Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz

HLEDÁTE KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PÉČE O SEBE NEBO SVÉ KLIENTY?
Odborné ambulance B. Braun Plus se o vás postarají

OBJEDNEJTE SE:
 Telefonicky či online (https://bit.ly/bbraunambulance)
 Terénní služby pro Domovy seniorů sjednávejte u Bc. Aleny Kyselové, tel. +420-778 704 401,
e-mail: alena.kyselova@bbraun.com

HOJENÍ RAN | NUTRICE | UROLOGIE A KATETRIZACE | STOMIE
OLOMOUC | BRNO | PRAHA | PLZEŇ | TÁBOR | ČESKÉ BUDĚJOVICE | HRADEC KRÁLOVÉ
Potřebujete péči ve větší blízkosti vašeho bydliště?
Rádi vám zajistíme služby z široké nabídky našich Partnerských center po celé republice.
Objednání i bez doporučení | krátké objednací lhůty | bezbariérový přístup | příjemný personál
spolupráce se všemi tuzemskými pojišťovnami | návaznost na další odborná pracoviště
pro případnou operační léčbu

Jsem rád, že mám možnost kontaktovat někoho, kdo mi
poradí, a věřím tomu, že tato ordinace bude takto vstřícná
ke všem budoucím pacientům,“ říká David Drahonínský,
který se kvůli dekubitu obrátil na Chirurgickou ambulanci
B. Braun Plus – poradnu pro hojení ran Budějovická.
Jeho případu se přímo věnovala Bc. Alena Kyselová,
specialistka v oblasti péče o chronické pacienty.

B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika | www.bbraun-avitum.cz

SENI CARE,
KOMPLEXNÍ PÉČE

O SUCHOU A CITLIVOU POKOŽKU

AKTIVACE

ÚČINNÁ OCHRANA

KOMFORTNÍ PÉČE

JEMNÉ ČIŠTĚNÍ

REGENERACE

SENI, INKONTINENCE POD KONTROLOU

LEHKÁ INKONTINENCE

STŘEDNÍ INKONTINENCE

TEŽKÁ INKONTINENCE

TZMO Czech Republic s. r. o. Vlastibořská 2789/2, 193 00 Praha 9, tel.: +420 226 212 312
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